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Notat 
 

Til: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 

 
 

Sak nr. Dato: 
2017/64-9 27.11.2017 

 

Investeringsprosjekter 2017 - Orientering, november 
 
600158 – Flerbrukshall; Administrasjon, reserver og uforutsett 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2016 2. kvartal 2017 3 000 000 1 920 516 1 079 484 
 
Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr 600324, og omfatter administrasjonskostnader, reserver og uforutsette 
utgifter. Prosjektene 600324 og 600158 er i all hovedsak avsluttet. Nessethallen ble overtatt i henhold til avtale 
og avtalt tidspunkt den 14.02.2017. Totalt har prosjektnr. 600158 og 600324 et budsjett på kr 52 420 000,-. 
Prosjektet avsluttes i 2017. 
 
 
 600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 78 173 221 827 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Deler og material er under 
innkjøp, og arbeid blir utført i høst. 4 gamle vannkummer med rørdeler i Eidsvåg sentrum skal bytes ut, og de 
erstattes med en stor vannkum. Prosjektet er utført, men faktura er ikke kommet inn. 
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600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 52 017 247 983 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp.  Deler og material er innkjøpt, og 
arbeid blir utført høst 2017. 
 
 
600263 – Utskifting asbestledninger Raudsand 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2017 2018 500 000 66 378 433 622 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning. Prosjektet må trolig utsettes til 2018 grunnet kapasitetsproblem. 
 
 
600284 – Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2016 4. kvartal 2017 500 000 78 448 421 552 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelven. Ti områder langs Eidsvågelven ble 
utbedret for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016. Det ble holdt garantibefaring i juni 2017, 
hvor det ble avdekket gjenstående arbeider som må utbedres i 2018. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 6 469 000. 
 
 
600286 – Reasfaltering kommunale veger/ plasser 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 2 034 000 0 2 034 000 
 
Kommentar: 
Gussiåsveien ble asfaltert høsten 2017. En god del ekstra arbeider i forbindelse med veggrunlaget, førte til 
ekstra kostnader. Prosjektet fikk økt total budsjettramme til kr 2 034 000, PS 64/17.  
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600288 – Eidsvåg sentrum, Alstadplassen 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
2. kvartal 2016 2. kvartal 2017 335 000 136 825 198 175 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og rabatter og 
asfaltering i Eidsvåg sentrum. Prosjektet ble utført i oktober 2016.  Beplantning av trær ble utført i mai 2017. 
Ny befaring av anlegget til våren 2018.   
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 000 000. 
 
 
600291 – Forlengelse av avløpsrør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

Usikkert Usikkert 2 000 000 23 581 1 976 419 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder hovedkloakkrørledning for hele Eidsvåg som går ut i sjø ved Sjøgarden og ut forbi 
småbåthavnen i Eidsvåg (600 meter). Denne har flere hull og må skiftes ut. Ny hovedledning i PE rør med 
sementlodd vil bli lagt ut og erstatter den gamle sjøledningen.  Prosjektet har fått økt bevilgning og er planlagt 
utført i 2017.  Grunnet kapasitetsproblem er det usikkert om prosjektet blir avsluttet i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 2 138 000. 
 
 
600292 – Rehabilitering av vannkummer 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 300 000 226 177 73 823 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er innkjøpt, og arbeid er utført høsten 
2017. 4 gamle vannkummer med rørdeler i Eidsvåg sentrum ble byttet ut, og erstattet med en stor vannkum. 
 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2016 1. kvartal 2018 15 000 000 8 887 214 6 112 786 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig 
august 2017. Betongarbeid for 980 m3 høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstillelse september 
2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august. Utvendig kledning av bassenget utføres høsten 2017. 
Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter 
vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. 
Maskinprosessen er planlagt å begynne i oktober 2017, og byggetid beregnes til 3 måneder. Prøvedrift og 
igangsetting er jan. - mars 2018. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 22 350 000. 
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600299 – Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2016 3. kvartal 2017 148 000 147 738 262 
 
Kommentar: 
Felttest er utført og sluttfaktura betalt. Prosjektet er avsluttet. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 542 000. 
 
 
600317 – Trafikksikring kommunale veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2016 4. kvartal 2017 1 000 000 775 096 224 904 
 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale veger. Bruene ved 
Meisal, Raudsand og Røndøla ble revet fullstendig, og det ble etablert nye. Bjørbakk bru ble rehabilitert med 
ensidig betongarbeid på landkar. 1251 meter autovern ble satt opp på Meisal, Hammervollhagen, Solbjøra, 
Raudsandbakken, Eidsøra, Kanndalsvegen, Meringsdalen, Gauprøvegen og Nedre Liedgarsveg, samt 
erosjonssikring av Bjørbakken i Kanndalsvegen.  Prosjektet avsluttes i 2017, og det skal bli garantibefaring i 
mai 2018. Autovern skal settes opp på nødvendige plasser i løpet av 2017. Prosjektet avsluttes 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 4 663 000. 
 
 
600320 – Renholdsutstyr, TSU 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2016 4. kvartal 2017 273 000 264 138 8 863 
 
Kommentar: 
Disse maskinene ble bestilt i 2016, men leverandøren klarte ikke å levere før i begynnelsen av 2017, derav 
måtte prosjektmidlene flyttes til 2017. Prosjektet er avsluttet. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 300 000. 
 
 
  



  

Side 5 av 9 

600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 5 375 000 862 425 4 512 575 

 
Kommentar: 
Bilene ble bestilt i februar og vaktbilen ble levert i juni. Mannskapsbilen er planlagt levert i nov/des. 
 
 
600323 – Utstyr brann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 3. kvartal 2017 346 000 346 000 0 
 
Kommentar: 
Prosjekter består b.a. av tilrettelegging for ren / skitten sone for klær/utstyr. Det mest nødvendige blir prioritert. 
Blir avsluttet i 2017. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 638 000. 
 
 
600324 – Flerbrukshall; Totalentreprise 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2016 2. kvartal 2017 7 694 000 7 347 072 346 928 
 
Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr. 600158, og omfatter totalentreprisen med Lønnheim Entreprenør AS. 
Prosjektene 600324 og 600158 er i all hovedsak avsluttet. Nessethallen ble overtatt i henhold til avtale og 
avtalt tidspunkt den 14.02.2017.  
Totalt har prosjektnr. 600158 og 600324 et budsjett på kr 52 420 000,-. Prosjektet avsluttes i 2017. 
 
 
600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 3. kvartal 2018 54 830 000 11 392 538 43 437 462 
 
Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27. Rigg er etablert. Utskiftning av drenering rundt bygget er i hovedsak ferdigstilt. 
Deler av utvendig kledning, samt balkonger mot sør er demontert. Skifting av taktekking er stort sett ferdig. To 
nye pasientrom på sykehjemmet, er beregnet ferdig før jul 2017. Prosjektet ferdigstilles høsten 2018.  
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 63 200 000. 
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600331 – NOS rehab. bårerom, branndører 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
4. kvartal 2017 2018 583 000 0 583 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering av bårerommet ved Nesset omsorgssenter. Branndørene ved sørfløyen av 
sykehjemmet ble skiftet i 2016, men rehabilitering av bårerommet måtte utsettes. Prosjektet må flyttes over til 
2018 på grunn av kapasitet. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 000 000. 
 
 
600337 – Flerbrukshall, inventar og utstyr 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 250 000 1 138 129 111 871 
 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter kjøp av inventar og utstyr til Nessethallen. Forventes avsluttet innenfor budsjettrammen i 
2017. 
 
 
600338 – Flerbrukshall, klatrevegg 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 500 000 1 123 743 376 257 
 
Kommentar: 
Selve klatreveggen er ferdig. Det gjenstår leveranser av noe inventar. Prosjektet avsluttes i 2017 innenfor 
budsjettrammen.  
 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2017 2018 1 000 000 71 660 928 340 
 
Kommentar: 
Prosjektet er planlagt. Grunnet kapasitet må dette prosjektet flyttes over til 2018. Geoteknisk prosjektering 
utføres i 2017. 
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600342 – Brannstasjon Eidsvåg, rehabilitering 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
1. kvartal 2017 2./ 3. kvartal 2017 200 000 117 750 82 250 

 
Kommentar: 
Varmepumpen på varmeanlegget til brannstasjonen er byttet og sikrer kontinuerlig drift i anlegget. Trådløst 
brannalarmanlegg er nettopp installert. Det avventes faktura inntil direkteoverføring til Molde brannstasjon er 
etablert. Om midler gjenstår vil disse bli brukt til utbedring av garderoben. Prosjektet avsluttes innenfor 
rammen i 2017. 
 
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2017 2018 3 500 000 368 148 3 131 852 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen/ beskrivelsesfasen. Skisser er utarbeidet. Nesset Kraft sin eiendom er kjøpt av 
Nesset kommune. Det skal gjennomføres en åpen tilbudskonkurranse på dette prosjektet. Prosjektet må flyttes 
over til 2018 grunnet kapasitet. 
 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1 000 000 163 610 836 390 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen. Skisser for mulig bygg er under utarbeidelse. Norconsult er engasjert for å 
utarbeide situasjonsplan med infrastruktur for området. Prosjektet vil ferdigstilles i 2018 
 
 
600346 – Kunstgressbanen, utstyr til vedlikehold 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 100 000 90 625 9 375 
 
Kommentar: 
Prosjektet er gjennomført og avsluttet innenfor budsjettrammen. Det er kjøpt inn overflaterenser, børsteslodd 
med harv, og slepematte/ gummimatte. Utstyret er kjøpt inn fra Unisport Saltex. Prosjektet er avsluttet innenfor 
budsjettrammen. 
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600347 – Eresfjord barnehage, utelager/ vognskur 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
3. kvartal 2017 2018 350 000 0 350 000 

 
Kommentar: 
Virksomheten her avvik på vognskur. Manglende ressurser ved enheten medfører at dette prosjektet mest 
sannsynlig må utsettes til 1.halvår 2018. Det er sterkt beklagelig for barnehagedriften, men det ser bedre ut for 
2018 da kommunen vil ha 1stk mer prosjektleder i arbeid. Prosjektet overføres til 2018. 
 
 
600348 – Digitale kart/ ortofoto 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

2017 2017 400 000 400 000 0 
 
Kommentar: 
Flyfotografering og konstruering av kart er utført. Dataene er inne hos kartverket til godkjenning. 
 
 
600349– Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2017 2018 500 000 0 500 000 
 
Kommentar: 
Avvik ved virksomheten er utstedet og må lukkes.  Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe 
branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht branndokumentasjonen og nytt brannalarmanlegg. 
Manglende ressurser ved enheten medfører at dette prosjektet mest sannsynlig må utsettes til 1.halvår 2018.  
Da vil kommunen ha 1stk mer prosjektleder i arbeid. Prosjektet overføres til 2018. 
 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

1. kvartal 2017 4. kvartal 2017 700 000 25 650 674 350 
 
Kommentar: 
Skisser for mulig bygg er under utarbeidelse. Møte med Vegvesenet i forhold til endret avkjøring er 
gjennomført. Sweco har kommet med en vurdering av endret adkomst til nytt bygg. Sektormyndighetene har 
ingen vesentlige merknader til utbygging av aktuell tomt. Leietakere er positiv til å bli med inn i nytt helsehus. 
Sak om detaljprosjekt til kommunestyret i desembermøtet.  
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600351 – Eidsvåg kunstgressbane, utstyr til vintervedlikehold 
Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 

2017: 
3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 150 000 0 150 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter innkjøp av nødvendig vintervedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane. Det arbeides 
med tilbudsinnhenting. Utføres innenfor budsjettrammen i 2017. 
 
 
600352 – Boligtomt Haramsmarka 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2017: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2017: 

3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 427 200 200 000 227 200 
 
Kommentar: 
Prosjektet er i gang og det er gjort en delutbetaling. Regner med prosjektet vil kunne avsluttes i løpet av 
høsten. PS 47/17 
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Nesset kommune - kontrollrapport 2017.009.A.FMMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en brevkontroll med Nesset kommune som

myndighet for forsøpling, åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Spørreskjema ble

sendt ut 29.06.17 med svarfrist 10.09.17. Svar fra Nesset kommune er datert 06.09.17.

Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to

uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir ingen avvik, men 3 anmerkninger basert på svarene

kommunen har gitt. Disse gjelder:

1. Nesset kommune har mangelfull dokumentasjon i saksoppfølgingen når det gjelder

ulovlig avfallshåndtering.

2. Nesset kommune mangler en kartlegging av ulovlig avfallshåndtering i  kommunen.

3. Nesset kommune mangler mål og handlingsplan når det gjelder ulovlig

avfallshåndtering.

Anmerkningene er nærmere omtalt i punkt 4 i rapporten.

Vi ber om at Nesset kommune gir en tilbakemelding på de anmerkningene som er gitt. En

skriftlig tilbakemelding på disse forholdene er ønskelig innen 01.01.2018.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Guro Eidskrem Gjenstad

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520l 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - frnmrflostmottakfifilkesmannen.no  — Organisasjonsnr.: 974 764 067
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1. lnformasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Nesset kommune Anleggsnummerz 1543.0030.02

Kontrollnummerz 2017.009.A.FMMR Organisasjonsnummer: 974579875

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet har besluttet at det fra 2016 skal utføres landsomfattende tilsyn av

kommunen som forvalter av miljølovgivningen. Tilsynet vil ta utgangspunkt i krav som

stilles til kommunen som forvalter av forurensningsregelverket, jf. forurensningsloven

§ 48 a om tilsyn med kommunene og kommuneloven kapittel 10A om statlig tilsyn med

kommunene.

Valg av fagområde for 2017 er forsøplingsområdet. Mål for aksjonen er å fastslå

kommunens kunnskap om og ansvar for sin myndighet på forsøplingsområdet og å peke på

forbedringspunkter i kommunens myndighetsutøvelse i forsøplingssaker. Fylkesmannen i

Møre og Romsdal har valgt å gjennomføre aksjonen som en brevkontroll med alle

kommunene i fylket.

Tilsynet skal belyse hvordan kommunen organiserer, utfører og etterlever sine plikter på

forsøplingsområdet, og hvordan de bruker sin myndighet og virkemidler i henhold til

Iovverket.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet i kommunen, men

beskriver forhold som gjelder det aktuelle fagområdet under tidspunktet for tilsynet.

3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen fant ingen avvik.

4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å

ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene blir anmerket:

Anmerkning 1

Nesset kommune har mangelfull dokumentasjon i saksoppfølgingen når det gjelder ulovlig

avfallshåndtering.

Kommentarer:

Kommunens svar viser at det benyttes en muntlig saksbehandling i  en del saker, og at

dokumentasjon kan mangle også etter inspeksjoner. Dokumentasjon på hva som har skjedd
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og hvilke virkemidler som er tatt  i  bruk i saker som gjelder ulovlig avfallshåndtering, er en

viktig del av kommunens arbeid som forurensningsmyndighet.

Kommunen må også være oppmerksom på at  i  saker der innbyggere aller andre har bedt

kommunen følge opp, og kommunen velger å ikke gi pålegg om opprydding, er også dette å

betrakte som et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forurensningsloven § 37. Part  i  saken

har klagerett og må derfor få melding om utfallet av saken.

Anmerkning 2

Nesset kommune mangler en kartlegging av ulovlig avfallshåndtering i kommunen.

Kommentarer:

Ut fra kommunens svar ser det ut til at tilsyn i forbindelse med ulovlig avfallshåndtering blir

gjennomført etter tips fra publikum og at kommunen ikke avdekker forhold via

egeninitierte tilsyn eller kartlegging av situasjonen i kommunen.

Kommunen har etter § 48 i forurensningsloven ansvar for tilsyn med forurensnings- og

avfallssituasjonen i kommunen innen sitt myndighetsområde. Dette omfatter avdekking av

forsøpling, ulovlige avfallsplasser (typisk i form av såkalte villfyllinger og andre

lagringsplasser for avfall) og brenning av avfall.

Anmerkning 3

Nesset kommune mangler mål og handlingsplan når det gjelder ulovlig avfallshåndtering.

Kommentarer:

Et klart mål for arbeidet som gjelder forsøpling og brenning av avfall og en tilhørende

handlingsplan vil gi kommunen oversikt over status på dette fagområdet og et grunnlag for

bedre å kunne planlegge og gjennomføre plikter og utøve myndighet på en systematisk

måte. En handlingsplan bør være politisk forankret og basert på en kartlegging og

risikovurdering av ulovlig avfallshåndtering i kommunen.

5. Oppfølging etter kontrollen

Vi ber om at Nesset kommune gir en tilbakemelding på de anmerkningene som er gitt. En

skriftlig tilbakemelding på disse forholdene er ønskelig innen 01.01.2018.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på

papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med

saksnummer 2017/4273.

6. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen

i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven.
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7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for kontrollen var:

ø Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

0  Rundskriv T-5/98 Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven
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Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring 
 

Vedlegg 
1 Forskrift, k sak 229/95 - Motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset kommune 
2 Forsøksordning med snøscooterløyper 
3 Brev 13.03.2017 fra Eidsvåg idrettslag 
4 Særutskrift Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset 
5 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
6 Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til saksutredningen.  
Retningslinjer for motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset kommune behandlet av utvalg for teknisk, 
næring og miljø i møte 05.12.2017 sendes ut på høring.  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommunestyre vedtok i sak 119/16 å foreta en revidering av lokale kjøretidsbestemmelser med mer. 
Gjeldene retningslinjer med lokale kjøretidsbestemmelser ble vedtatt i møte 19.12.1995, k-sak 229/95. 
Nesset kommune har sondert mulighetene for å lage egne snøscooterløyper. Etter en nærmere vurdering ble 
det i k-sak 119/16 bestemt å ikke gå videre med planarbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset.  
Nesset snøscooterklubb har i brev av 12.05.2016 oppfordret til å foreta en vurdering av dagens 
kjøretidsbestemmelser/ lokale retningslinjer. Snøscooterklubben ønsker primært følgende endringer: 

1. Det gis mulighet til å kjøre inntil 10 turer i året 
2. Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl. 10:00 og etter kl.15:00 
3. ATV kjøretøy med belte sidestilles med snøscooter. 

Bakgrunnen for å endre kjøretidsbestemmelsene på søndag – og helligdager er begrunnet i følgende 
forhold: 

- Værforholdene skifter raskt i fjellet og det kan være grunn til å returnere fra hytta tidligere 
på ettermiddagen før været blir dårligere, og i dagslys.  

Arkiv: :K01 
Arkivsaksnr: 2017/118-4 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



- Enkelte hytteeiere har lang hjemreisetid 

 
Eidsvåg idrettslag har i brev 13.03.2017 foreslått følgende forutsetninger for å unngå konflikt mellom 
snøscooterkjøring og preparerte skiløyper i regi av idrettslaget. 

- Felles trasé langs fjellveier som er åpen for sommertrafikk 
- I preparerte skiløpetraséer i fjellet må all snøscooterkjøring foregå utenom preparerte 

skiløype 

Miljødirektoratet har på sine nettsider under temaer motorferdsel, www.miljokommune.no lagt ut 
informasjon/ svar på ofte stilte spørsmål om motorferdselregelverket.  
 
Vurdering 
Når det gjelder innspillet fra Nesset snøscooterklubb om at ATV kjøretøy med belte sidestilles med 
snøscooter har ikke kommunen kompetanse til å legge inn slik bestemmelse i kommunal retningslinjer.  
Det er over 20 år siden lokale retningslinjer for motorferdsel ble vedtatt. Når det gjelder bruk av snøscooter 
i Nesset er de fleste dispensasjoner knyttet til nasjonal forskrift § 5c; 
 «etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det ikke er 
mulighet for leiekjøring etter bokstav a»  
 
Det er gitt ca 100 dispensasjoner etter § 5c – med en varighet på 3 -4 år.  Det gis årlig fem turer pr hytte, 
bortsett fra hytter ved Meisalvatnet hvor hovedregelen er sju turer. 
 
Det er gitt fem løyver til leiekjøring. Disse dekker opp et tilbud i hele kommunen. Leiekjøringsordningen i 
Nesset er et supplement til de som ikke har egen snøscooter. 
Det er gitt 10 løyver etter nasjonal forskrift, §5b – kjøring pga av funksjonshemming.  
 
«Tidsaktuelle» temaer som rådmannen ikke har vurdert spesielt er: 

1. Kjøring med el-sykkel i utmark. Kommunen kan bestemme at bruk av elektrisk sykkel ikke er 
tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer 

2. Vannscootere. Det er i utgangspunktet tillatt med vannscootere i innsjøer større enn 2 km2, 
på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et 
farbart vassdrag.    

I forbindelse med planarbeidet for å vurdere snøscooterløyper ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående 
av representant fra Nesset snøscooterklubb, Eidsvåg idrettslag, Nesset bondelag og medlem fra 
hovedutvalg for teknisk, næring og samfunn. Denne arbeidsgruppa har i løpet av 2017 hatt to møter og 
diskutert endring av regelverket. Hovedtemaene i diskusjonen har vært; 

 
Tema  Begrunnelse Konsekvenser/merknad 

Åpne for kjøring med snøscooter på 
søndager i tidsrommet 08:00 – 10:00 

 Eidsvåg idrettslag mener det 
vil være uheldig å åpne opp for 
kjøring tidlig på 
søndagsmorgen da det kan bli 
uheldig konflikt med kjøring  i 
nypreparerte skiløypertraséer. 

Personer på grunn av alderdom bør 
kunne få tillatelse til å kjøre på hytta på 
lik linje som funksjonshemmede.   

 Rundskriv T-1/96, pkt 7.3, pkt 
7.3.1, beskriver at personer 
som på grunn av alder eller 
midlertidig sykdom er 

http://www.miljokommune.no/


bevegelseshemmede, ikke går 
inn under § 5 b i nasjonal 
forskrift.  

Ti turer årlig etter § 5 c  Flertallet i arbeidsgruppa 
støtter forslaget fra 
snøscooterklubben om å 
øke årlig antall turer.   

I dag gis det 5 årlige turer pr 
hytte, med unntak for hytter på 
Meisalfjellet hvor det gis 7 turer 
pr år.  
Rådmannen forholder seg til 
dagens praksis og foreslår 
ingen endring av denne. 

Arbeidsgruppa har ikke kommet frem til felles konklusjon på temaene. Rådmannen velger å revidere og 
videreføre dagens retningslinjer.  
 
Før saken legges frem til behandling i kommunestyret sendes forslag til retningslinjer som kan legges til 
grunn for å lage en lokale forskrift, ut på høring.    
 
 

§ Rådmannens høringsforslag Kommentarer Gjeldene lokale 
retningslinjer, k-sak 
229/95  

§1 Bruk av motorfartøy i vassdrag   
 Bruk av motorfartøy med 

forbrenningsmotor eller elektrisk motor er 
tillatt på Aursjøen, Eikesdalsvatnet og 
Osvatnet.  
 
På andre vatn kan tidsbegrenset  tillatelse 
gis til; 

- varig bevegelseshemmede  
- transport av materialer til 

bygging/reparasjon  
- transport av brensel/proviant 
- særlige behov 

Motorferdsel i innsjøer 
mindre enn 2 km2 er ikke 
tillatt.  
Denne regelen kan 
fravikes – men da knyttet 
til spesiell kjøreformål, jfr 
RS-T 1/96 pkt 8.1.2.  
Når det gjelder bruk av 
påhengsmotor er det ikke 
åpnet for bruk av elektrisk 
motor på vann mindre enn 
2 km2  
Det vises til RS T-1/96 
pkt 4.1 der det beskrives 
at ; «motordrevne 
fremkomstmidler omfatter 
ikke bare 
forbrenningsmotorer men 
også maskiner som drives 
med andre former for 
energi son er eller kan bli 
aktuelle, som f.eks 
elektrisk kraft». 
  

Bruk av motorfarty med 
forbrenningsmotor er 
tillatt på Aursjøen, 
Eikesdalsvatnet og 
Osvatnet. 
 
På andre vatn kan løyve 
innvilgast til 
funksjonshemmede, til 
transport av materialer i 
samsvar med 
byggeløyve og til 
fiskekultiveringstiltak 
etter skriftleg søknad.  

§2 Bruk av luftfartøy  i utmark og 
vassdrag 

  

 På Eikesdalsvatnet er det generelt tillatt å 
lande med luftfartøy.  
Tillatelse til landing i utmark kan gis til; 

-  transport av materiale til 
bygging/reparasjon, brensel og 
proviant  

Rådmannen er ikke kjent 
med at det foregår landing 
med f.eks sjøfly på 
Eikesdalsvatnet.  
Rådmannen foreslår ingen 
endring.  

På Eikesdalsvatnet er det 
generelt tillatt å lande 
med luftfarty. Løyve til 
landing i samband med 
materialtransport, 
næringsdrift, 
anleggsdrift, 
vitenskaplege 



- Vitenskaplige undersøkelser og 
tilsvarende behov 

- Andre særlige behov som er 
begrunnet 

 

undersøkingar og 
tilsvarande behov, kan 
gjevast etter skriftleg 
grunngjeven søknad  

§3 Bruk av motorkjøretøy på barmark   
A) Nødvendig transport i forbindelse med 

fiskekultiveringstiltak, med direkte 
hjemmel  i nasjonal forskrift § 2d) må 
følge de generelle vilkår om kjøretider, 
trasevalg  m.m i § 5 nedanfor  

  Nødvendig transport i 
samband med 
fiskekultiveringstiltak, 
med direkte heimel i 
nasjonal forskrift §2 d), 
må følgje dei generelle 
vilkåra om køyretider, 
traséval m.m i § 5 
nedanfor. 

B) Tillatelse til andre viktige transportbehov 
kan tillates etter grunngitt søknad i 
samsvar med nasjonal forskrift § 6.  
Søker må innhente tillatelse fra grunneier/ 
rettighetshavere.   
Ved avgjørelse skal det legges vekt på om 
alternative transportmåter finnes.   
I høgfjellet, på myrområder og andre 
sårbare områder, bør aksepterte behov 
henvises til å benytte helikopter eller 
transport på vinterføre.  

Behandling av søknader 
etter § 6 i nasjonal 
forskrift skal gjøres av 
folkevalgt organ. Disse 
sakene kan ikke delegeres 
til rådmannen.  

Løyve til andre viktige 
transportbehov kan 
gjevast etter grunngjeven 
søknad i samsvar med 
nasjonal forskrift §6. 
Førehandsuttale frå 
grunneigarar og 
rettshavarar bør ligge 
ved. Ved avgjerda skal 
det leggast vekt på om 
alternative 
transportmåtar finst. I 
høgfjellet, på 
myrområder og andre 
sårbare områder, bør 
akseoterte behov visast 
til å nytte helikopter eller 
transport på vinterføre.  

§ 
4 

Bruk av motorkjøretøy på vinterføre  Bruk av motorkøyrety 
på vinterføre 

A Transportformål med direkte hjemmel i 
nasjonal forskrift: 
§ 2d) – fiskekultiveringstiltak i offentlig 
regi 
§ 3d) – transport av materialer, utstyr og 
arbeidsfolk til bygging i samsvar med 
byggetillatelse.  
§ 3g) – transport av ved fra egen eiendom 
til fast bustad 
Skal følge vilkåra om kjøretider i § 5  

Foreslår at « § 3e) –  
preparering av skiløyper 
for ålmenn bruk» utgår da 
det er vesentlig at 
idrettslag har mulighet for 
å kunne preparere 
skiløyper både på kveld 
og tidlig morgen. 

Transportføremåla med 
direkte heimel i nasjonal 
forskrift: 
§2d) – 
fiskekultiveringstiltak i 
offentlig regi, §3d)- 
transport av materialer 
og arbeidsfolk i samband 
med hyttebygging, §3e)- 
preparering av skiløyper 
for ålmenn bruk og §3g)- 
vedtransport frå eigen 
eigedom til fast bustad, 
skal følgje vilkåra om 
køyretider i §5 nedanfor. 

B   Endring – Bekrivelsen 
utgår  

Det bør opprettast 
leigekøyringsordning 
med snøscooter som 
dekkjer heile 
kommunen, i samsvar 
med 
grunneigarinteressene. 



Bustad og tilgjenge for 
oppdrag skal saman med 
snøscootererfaring og 
utstyr tilleggast stor vekt 
ved tildelinga. 

C Bevegelseshemmede/ 
funksjonshemmede som ikke kan gå på 
ski, kan etter søknad vedlagt legeattest, gis 
tillatelse til bruk av snøskuter etter 
nasjonal forskrift § 5b 
Tillatelsen kan gis for 4 år.  
 
Dersom bevegelseshemmingen skyldes 
alder eller midlertidig sykdom, eller det 
gjelder transport med annet kjøretøy enn 
snøskuter, må tillatelsen vurderes etter 
forskriftens § 6.  

 
 
 
 
 
 
Det vises til rundskriv T-
1/96,  Kap 7.3, pkt  7.3.1  

Varig funksjonshemma 
som ikke kan gå på ski, 
kan etter søknad vedlagt 
legeattest tildelast løyve 
til bruk av snøscooter 
etter nasjonal forskrift § 
5b). Løyva tildelast for 3 
år om gongen. 
Mellombels 
funksjonshemming eller 
sjukdom samt vanleg 
alderssvekking, 
kvalifiserer ikkje for 
slikt løyve. Slike kan 
søkje enkeltløyve etter § 
4e nedanfor.  

D Andre enkeltløyver for bruk av snøskuter 
kan gis etter nasjonal forskrift 
§ 5c) – eier av hytte for transport av 
bagasje og utstyr til hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilvei. 
§ 5d) – utmarksnæring for fastboende   
§ 5e) – transport av ved fra annen eiendom 
eller til hytte 
§5 f) gruppeturer for beboere på helse- og 
omsorgsinstitusjoner, medlemmer av 
pensjonistforeninger mm.  
 
Tillatelser gitt etter nasjonal forskrift § 5 
kan gis for inntil 4 år.  

Forvaltningen av 
motorferdsel i utmark har 
ikke blitt slik det ble lagt 
opp til retningslinjene i 
1995.  

Andre enkeltløyver for 
bruk av snøscooter kan 
gjevast etter nasjonal 
forskrift 
§ 5d) – utmarksnæring 
for fastbuaande  
§ 5e) – transport av ved 
frå annans eigedom eller 
til hytte. 
 
Søknader om løyve til 
transport til hytter etter  
nasjonal forskrift § 5c) 
skal i størst muleg grad 
visast til å bruke 
leigekøyring der slik 
ordning finst, frå og med 
vinteren 96/97. 
 

E  Utgår  Andre søknader ut frå 
særlege behov (nasjonal 
forskrift § 6) skal i størst 
muleg grad visast til å 
bruke leigekøyring.  
Løyve til bruk av andre 
motorkøyrety enn 
snøscooter, som traktor 
og beltevogn, kan 
gjevast. 

§5 Generelle vilkår for innvilga tillatelser  
til motorferdsel i utmark og vassdrag i 
Nesset kommune  

 Generelle vilkår for 
innvilga løyver  til 
motorferdsel i utmark 
og vassdrag i Nesset 
kommune 



- Det henvises til standard søknadsskjema 
for motorferdsel i utmark.  Søknader skal 
være skriftlig.  
Behandlingstid for søknader er 3 – 6 uker  

 Samtlege søknader skal 
være skrifleg og må 
sendast i god tid. 
Hastesaker kan avklares 
pr telefon/ faks 

-  Fjellveier og traktorveier og eksisterende 
kjørespor skal følges så lang det er mulig.  
Tydelige terrengskader skal utbedres.  

 
Presisering - Dersom det 
oppstår terrengskader skal 
disse utbedres av 
tiltakshaver.  

Fjellvegar og 
traktorvegar og 
eksisterende køyrespor 
skal følgjast så lang det 
er råd. 

    
- Med unntak av funksjonshemmede, 

kjøring i henhold til nasjonal forskrift § 5b 
og opparbeiding og preparering av 
skiløyper i iht nasjonal forskrift § 3 
bokstav e, er kjøring på vinterføre bare 
tillatt  

- mellom kl 08:00 og 20:00 på 
hverdager 

- mellom kl. 17:00 og 20:00 på 
søndager og helligdager 

Rådmannen foreslår at det 
presiseres sterkere at 
idrettslag kan kjøre 
utenfor fastsatte 
kjøretider.  
 

Med unntak av 
funksjonshemma, er 
køyring berre tillatt 
mellom klokka 08 og 20 
på kvardagar og klokka 
17- og 20 på søn- og 
heilagdagar. 

- Årlig tillatelse for motorferdsel på 
vinterføre gjelder fram til 20. april eller 3. 
påskedag  
Det kan gis adgang til å innvilge kjøring 
med snøskuter etter 20. april dersom det 
foreligger spesielt transportbehov.   

Rådmannen mener at 
forlengelse av sesongen er 
unntaket Foreslår at 
rådmannen kan etter 
søknad behandle 
enkeltsøknader der det 
påvises spesielt 
transportbehov etter 20. 
april eller 3. påskedag 

Løyve for motorferdsel 
på vinterføre gjeld fram 
til 20. april eller 3. 
påskedag om den fell 
seinare. Sesongen kan 
forlengast når snøtilhøva 
tilseier det. 

-  Kjøretrasè, antall turer med mer fastsettes 
i hvert løyve.   
For søknader som behandles etter § 5 
bokstav c i nasjonal forskrift, transport av 
bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte 
som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, 
kan det gis inntil   

- 7 turer årlig til hytter på 
Meisalfjellet 

- 5 turer pr hytte ellers i 
kommunen  

 
Det kan gis dispensasjon med varighet 
inntil 4 år.  

Rådmannen forholder seg 
til dagens praksis. Det må 
eventuelt være ei politisk 
vurdering som må legges 
til grunn om endring av 
antall turer.  

Køyretrase, område, tal 
på turar eller køyredagar, 
køyrebok m.m fastsettast 
i kvart løyve. 

-  Motorferdsel i utmark skal skje så aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker.  
I områder/strekninger utenfor ubrøyta 
skogsbilveier er det ikke tillatt å kjøre med 
motorkjøretøy i preparerte skiløypetraséer.  

Det vises til innspill fra 
Eidsvåg idrettslag som 
har erfaring med at det 
foregår kjøring med 
snøskuter i 
skiløypetraséer selv om 
det er mulig å kjøre ved 
siden av disse.  

All motorferdsel i 
utmarks skal skje så 
aktsamt og omsynsfullt 
som råd. Eventuelle 
terrengskadar skal 
utbedrast straks. 

   I tillegg til løyve frå 
kommunen må samtykke 
frå grunneigar eller 
brukar innhentast. 



 Søknad om motorferdsel i verneområde 
må behandles av Dovrefjell 
nasjonalparkstyre. Alle søknader sendes 
Nesset kommune.  

  

- Kjøretillatelsen fra Nesset kommune skal 
være skriftlig dokumentert og være med 
under transport og forevises på 
forlangende.  
Kjørebok skal fylles ut før kjøring starter. 
Den skal leveres Nesset kommune innen 
1. mai.  

 Løyvet skal alltid takast 
med og visast fra, til 
politi, oppsyn eller 
grunneigar. 

    
- Andre vilkår kan fastsettes i de enkelte 

tillatelsene.    
 Andre vilkår kan 

fastsettast i dei einskilde 
løyva. 

- Søker som får tillatelse til kjøring i utmark 
eller landing med helikopter er selv 
ansvarlig for å innhente grunneiers 
tillatelse. 

  

-  Brudd på vilkårene kan medføre 
inndragning av tillatelsen og straffeansvar 
etter § 12 i lov om motorferdsel i utmark.  

 Brot på vilkåra kan 
medføre inndraging av 
løyvet og straffeansvar 
etter motorferdsellovas § 
12. 

§ 
6 

Delegering av kommunestyrets mynde   

A Dispensasjon fra denne forskrifta kan gis 
av formannskapet og hovedutvalg  

Delegeringsreglementet er 
styringsdokumentet for 
delegering 

Dispensasjon frå denne 
forskrifta kan gjevast av 
nærings- og miljøutvalet. 

B   Utgår  Nærings- og miljøutvalet 
får fullmakt til å tildele 
leigekøyringsløyver for 
snøscooter etter nasjonal 
forskrift § 5a), fastsette 
meir detaljerte vilkår for 
edi ulike løyveføremåla 
samt avgjerde søknader 
om barmarkskøyring og 
andre særlege behov 
etter §6 i nasjonal 
forskrift. 

C Rådmannen får fullmakt til å behandles 
enkeltsøknader om bruk av luftfartøy og 
motorfartøy etter 

-  § 6 i lov om motorferdsel i 
utmark. 

-  bruk av snøscooter etter §5 a, 
b, c , d, e og f i nasjonal forskrift  

Foreslår at rådmannen 
kan behandles alle 
søknader som behandles 
etter § 5 –  
nasjonal forskrift.   
Tas inn i kommunens 
delegasjonsreglement  

Rådmannen får fullmakt 
til å avgjere 
enkeltsøknader om bruk 
av luftfarty og 
motorfarty etter §6 i lov 
i motorferdsel i utmark, 
samt bruk av snøscooter 
etter § 5 b,c,d, og e i 
nasjonal forskrift.  

 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 



Betydning for folkehelse 
Hensikten med retningslinjene er at motorferdsel i utmark skal skje i regulerte former hvor en tar hensyn til 
ulike interesser. 







  Nesset Snøscooterklubb 
 

 

 

 

        Eidsvåg, 12.05.2016 

 

Nesset kommune 

6460 Eidsvåg 

 

FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER I NESSET KOMMUNE  

 

Nesset Snøscooterklubb har i sitt årsmøte vedtatt å rette en henvendelse til Nesset kommune om 

forsøksordningen og dagens ordning. 

Klubben har vurdert at konsekvensene av ordningen kan bli uheldige. Dette begrunnes i at det legges 

opp til at ”fornøyelseskjøring” kan skje i gitte traséer. Det vil sannsynlig oppstå konflikter mellom 

scootertrafikken og vanlige skigåere. Samtidig er det risiko for større trafikk og at det kan foregå 

kjøring som ikke er forenlig med skigåing i samme trasé. I tillegg til dette vil det kreve store ressurser 

til planprosesser og grunneiertillatelser etc. 

 

I dag foregår scootertrafikk i all hovedsak av personer med løyve som transporterer seg selv og utstyr 

til sine hytter. Det er vår klare oppfatning at dette foregår i forsvarlige former og så skånsomt som 

mulig. Behovet for antall turer varierer mye, alt etter bruken av hyttene. Nesset Snøscooterklubb 

ønsker at det gis anledning til å kjøre inntil 10 turer til hytteeiendommer i stedet for å gi muligheten 

til ”fornøyelseskjøring”. 

 

ATV-kjøretøy med belter har blitt mer og mer vanlig. Noen av våre medlemmer har anskaffet seg ATV 

i stedet for scooter. ATV er etter vår mening et kjøretøy som har fordeler i forhold til scooter ved at 

den går saktere og gir noe mindre støy. 

 

Etter å ha praktisert dagens kjøretidsbestemmelser i mange år, ser Nesset Snøscooterklubb behov for 

å justere disse. Dette gjelder kjøring på søn- og helligdager. Værforholdene endrer seg raskt i fjellet, 

og det kan være avgjørende å returnere før været blir dårlig og mens det er noenlunde dagslys. 

Enkelte hytteeiere har også lang hjemreisetid og har derfor behov for å kunne starte så tidlig som 

mulig. En justering av kjøretidene vil ikke medføre stor trafikk på disse tidene, men vil gi større 

fleksibilitet når forholdene tilsier det. 

 

Nesset Snøscooterklubb vil på bakgrunn av ovenstående be kommunen om å behandle følgende 

forslag til endring i vedtektene: 

1. Det gis mulighet til å kjøre inntil 10 turer i året. 

2. Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl 1000 og etter kl 1500 

3. ATV kjøretøy med belte sidestilles med snøscooter. 



 

 

 

Nesset Snøscooterklubb er svært skeptisk til et ”frislipp” av kjøring som forsøksordningen legger opp 

til. Vi ønsker at all trafikk skal foregå til minst mulig sjenanse for andre, og til glede for de som får 

mulighet til å benytte sine hytter også på vinterstid. 

 

 

 

 

Arnstein Aarstad 

 

leder 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 44/16 08.12.2016 

Nesset kommunestyre 119/16 15.12.2016 

 
 
 

Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset 

Vedlegg 

1 Referat - Møte 31.01.14 - Arbeidsgruppa 

2 Referat - Møte 03.03.14 - Arbeidsgruppa 

3 Referat - Møte 14.11.2016- Arbeidsgruppa 

4 Forsøksordning med snøscooterløyper 

5 K-sak 229/95 - Motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset 

6 Særutskrift Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper 

7 Særutskrift - Forsøksordning for snøscooterkjøring - Adgang til å etablere snøscooterløyper 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  

 

Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes igang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 08.12.2016 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  

 

Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes i gang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

Arkiv: K01 
 

Arkivsaksnr: 2013/1140-29 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  

 

Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes i gang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Utvalg for teknisk, næring og miljø vedtok i møte 28.11.2013, sak 045/2013, å opprette ei 
arbeidsgruppe der det inviteres med representanter fra Eidsvåg idrettslag, Nesset snøscooterklubb, 
Nesset bondelag og ett medlem fra hovedutvalg for teknisk, næring og miljø.  Arild Svensli ble 
valgt som representant fra TNM.  

 

Arbeidsgruppa fikk til mandat å bistå med å få etablert snøscootertraser i Nesset kommune, samt 
komme med innspill til forarbeidet til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 
Arbeidet skal være ferdigstilt innen 01.05.2014. 
 
Bakgrunnen for arbeidet var at Miljøverndepartementet inviterte kommuner til å søke om 
deltakelse av en forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. Departementet hadde 
utarbeidet egen kommunal forskrift for forsøksordningen. Denne ble vedtatt av kommunestyret i 
møte 12.12.2013, under sak 109.  
 
Klima og miljødepartementet valgte senere å avvikle prøveordningen og i stedet endre regelverket 
slik at kommunen gis adgang til å etablere snøscooterløyper. Nye regler om snøskuterløper for 
fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015. 
 

- §4a i motorferdselloven 

«Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret 

bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på 

vinterføre. I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, 

Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift 

å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. 

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til 

støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, 

bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som 

kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil 

ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 

friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningen av disse områdene 

opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens 

saksbehandling, herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper 

etter andre ledd.» 



 
- § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 

« Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan 

fastsette snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal 

fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. 

Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om 

kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til 

dekning av kostnader for drift av løypene. I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i 

bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste. Kommunen skal sørge 

for merking av og informasjon om løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt 

etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om 

våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende. 

Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av 

løypekart og bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av 

paragrafen her. Forslaget til snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på 

høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det 

fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene 

med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt 

kommunens vurdering etter femte ledd. Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene 

i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. 

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep. 

Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre. 

Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil 

ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 

friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene 

opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 

samtykket. 

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. 

Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av 

grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og 

berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, 

nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.» 

 
Både i forsøksordningen og i gjeldene regelverk er det satt en rekke vilkår for arbeidet, bl.a må 
hver enkelt berørt grunneier gi samtykke til etablering av snøscooterløype over eiendommen.  
 



Nesset formannskap vedtok i møte 18.09.2014, sak 97/14 at oppnevnt arbeidsgruppe av TNM , sak 

045/2013 skulle videreføre arbeidet med å «sondere mulighetene for snøscootertraser og 

bestemmelser med mer somkan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre 

planprosess. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 01.02.2015.»  
 

Nesset snøscooterklubb har i brev av 12.05.2016 signalisert ønske om revidering av 
kjøretidsbestemmelsene fremfor arbeid med å tilrettelegge for snøscooterløyper for 
fornøyelseskjøring.   

I tillegg tas opp ønske om at behandling av kjøresøknader med ATV med belter skal sidestilles som 
snøscooter.  
 
 

Vurdering  

Arbeidsgruppa har hatt tre møter.  Det er forsøkt å se på mulige kjøretraseer i ulike områder men 
arbeidsgruppa  har etterhvert kommet frem til at det er mer ønskelig å se på lokalt regelverk 
fremfor å arbeide videre med etablering av «åpne» snøscooterløyper.  

 

Når det gjelder behandling søknader for kjøring med ATV med belter på vinterføre vises det til 
følgende informasjon på nettsidene www.miljokommune.no ; 

“ En snøskuter er i henhold til veitrafikklovens regler en beltemotorsykkel, mens en ATV enten registreres 

som traktor, motorsykkel eller moped. Selv om det monteres belter på en ATV, så gjør ikke dette at 

kjøretøyet blir en beltemotorsykkel. Det betyr at en ATV med belter, som er registrert som traktor, 

motorsykkel eller moped, ikke kan tillates der bestemmelsene i regelverket spesifikt åpner for at kommunen 

kan tillate bruk av snøskuter, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5. 

Forskriftens ordlyd må her forstås bokstavelig, slik at bestemmelsen kun hjemler transport med snøskuter. 

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skiller mellom begrepene «motorkjøretøy 

på vinterføre», jamfør forskriften § 3 og «bruk av snøscooter», jamfør § 5, noe som indikerer at lovgiver har 

vært bevisst skillet mellom snøskuter og andre typer kjøretøy. 

En søknad om bruk av ATV med belter kan følgelig ikke behandles etter § 5, men må eventuelt vurderes og 

behandles etter § 6. “ 

Gjeldene kjøretidsbestemmelser som legges til grunn ble vedtatt i 1995. Rådmannen foreslår at 
oppnevnt arbeidsgruppe fortsetter sitt arbeid og deltar i arbeidet med å lage et forslag til ny 
kommunal forskrift som sendes ut på høring samt lager eventuelt retningslinjer/ vilkår for kjøring 
i utmark.   

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 

http://www.miljokommune.no/
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/§5
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/§3
http://lovdata.no/forskrift/1988-05-15-356/§6














Rundskriv T-1/96 

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 
nr. 82 
 

Tilsvarer tidligere rundskriv T-5/92, med visse endringer/suppleringer, bl.a. når det gjelder: 

• Snøscooterkjøring for funksjonshemmede 

• Motorferdsel i reiselivssammenheng 

• Kommunale planer for motorferdsel 

 

Innhold 
Forside 

 

1 Innledning  

2 Bakgrunn og utviklingstendenser  

    2.1 Nytte og skadevirkninger av motorferdsel  

    2.2 Utviklingstendenser  

3 Lovens utgangspunkt, formål og aktsomhetskrav  

    3.1 Lovens utgangspunkt og formål  

    3.2 Krav til aktsomhet, lovens § 8  

4 Lovens virkeområde  

    4.1 Loven gjelder bare for motorferdsel  

    4.2 Loven gjelder bare for utmark og vassdrag  

    4.3 Grensen mot veg  

    4.4 Landingsplasser for luftfartøy  

    4.5 Svalbard og Jan Mayen  

5 Forholdet til grunneiere  

    5.1 Grunneiers ferdsel på egen eiendom  

    5.2 Grunneiers adgang til å forby andres ferdsel  

6 Tillatelse med hjemmel direkte i loven  

    6.1 § 4 første ledd bokstav a til f  

    6.2 § 4 annet ledd  

7 Nærmere om reglene for motorkjøretøyer  

    7.1 Generelt  

    7.2 Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriften, §§ 2 og 3  

        7.2.1 Kjøring på barmark, § 2 første ledd  



        7.2.2 Kjøring på vinterføre, § 3 første ledd  

    7.3 Kjøring som er tillatt etter søknad, forskriftens §§ 5, 6 og 7  

        7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5  

        7.3.2 Tillatelse ved særlig behov, § 6  

        7.3.3 Felles regler for tillatelser, § 7  

    7.4 Isfiskeløyper, forskriftens § 8  

    7.5 Snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms  

    7.6 Saksbehandlingen ved opprettelse av snøscooterløyper  

        7.6.1 Kommunens saksbehandling  

        7.6.2 Fylkesmannens saksbehandling ved fastsettelse av fiskeløype og rekreasjonsløype  

        7.6.3 Krav til merking, informasjon m.v.  

    7.7 Motorferdselforbud om våren  

    7.8 Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark 
av 28. juli 1989  

8 Nærmere om reglene for motorfartøy og luftfartøy  

    8.1 Nærmere om reglene for motorfartøy (motorbåt)  

        8.1.1 Tillatelse med hjemmel direkte i loven  

        8.1.2 Kommunens adgang til å gi forskrift, lovens § 4 tredje ledd og § 5 første ledd bokstav b  

    8.2 Nærmere om reglene for luftfartøy  

        8.2.1 Lovens virkeområde  

        8.2.2 Tillatelse med hjemmel direkte i loven  

        8.2.3 Kommunens adgang til å gi forskrift, lovens § 5 første ledd bokstav a  

        8.2.4 Forskrift om helikopterskiing  

    8.3 Saksbehandlingen for kommunale forskrifter  

    8.4 Kunngjøring og kontroll av kommunale forskrifter  

    8.5 Tillatelse til bruk av motorfartøy og luftfartøy etter lovens § 6  

9 Kommunale planer for motorferdsel  

    9.1 Motorferdsel i kommuneplan  

    9.2 Motorferdsel i reguleringsplan  

10 Behovet for samordning mellom kommuner  

11 Forholdet til annen lovgivning  

12 Håndhevning  

    12.1 Oppsyn  

    12.2 Straff  

 

 

Vedlegg 



Vedlegg 1:  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82   

Vedlegg 2:  Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  

Vedlegg 3:  Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag forbud mot helikopterskiing og liknende  

Vedlegg 4:  Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i 
Finnmark  

 

 

1 Innledning 
 

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag trådte i kraft 1. januar 1978. 
Loven slik den lyder etter endring seinest 15. januar 1988, er trykt som vedlegg 1 til dette 
rundskrivet. Med hjemmel i lovens § 4a har Miljøverndepartementet fastsatt nasjonal forskrift av 
15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Forskriften slik den 
lyder etter endringer 3. desember 1990 og 19. juni 1995, er trykt som vedlegg 2. Forskrift om 
helikopterskiing fastsatt av Miljøverndepartementet 14. mars 1988, er trykt som vedlegg 3. 
Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark med 
hjemmel i lovens § 4a fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli 1989, er trykt som vedlegg 4. 

 

Dette rundskrivet erstatter og opphever tidligere rundskriv T-5/92. Rundskrivet tilsvarer rundskriv 
T-5/92, med visse endringer og suppleringer, bl.a. når det gjelder snøscooterkjøring for 
funksjonshemmede, motorferdsel i reiselivssammenheng og kommunale planer for motorferdsel. 
Rundskrivet er ajourført med endring i nasjonal forskrift 19. juni 1995. 

 

Spørsmål vedrørende rundskrivet og reglene for motorferdsel rettes til kommunen, fylkesmannen 
eller Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim (tlf. 73 58 05 00). 
Henvendelser av prinsipiell karakter forelegges Miljøverndepartementet. 

 

2 Bakgrunn og utviklingstendenser 
 

2.1 Nytte og skadevirkninger av motorferdsel 
 

Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare nytteformål i 
dagens samfunn, som f.eks. nødvendig motorferdsel i jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsnæringen og materiell- og persontransport i forbindelse med anleggsarbeid. 

 

Samtidig medfører motorferdsel i naturen en rekke ulemper og skader, slike som støy og annen 
forurensning, terrengskader og vegetasjonsslitasje, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med 



friluftslivet. Det er særlig bruk av kjøretøy på barmark som medfører slitasje og skade på 
terrenget ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. I visse naturtyper som 
f.eks. myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli 
permanente eller meget langvarige. Skadene forsterkes ved den aksjonsradius motoriserte 
fremkomstmidler har, f.eks. ved lettere atkomst til uberørte naturområder. 

 

Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre noen skade eller 
ulempe, men summen av mange vil utgjøre en stor miljøbelastning. Derfor er det meget viktig at 
problemene med barmarkskjøring tas på alvor og at det gjøres en innsats for å styre utviklingen 
inn på et spor som er i tråd med intensjonene for motorferdselloven. 

 

2.2 Utviklingstendenser 
 

Utviklingen når det gjelder motorkjøretøyer har gått raskt. Antallet registrerte snøscootere 
(beltemotorsykler) var 31. desember 1975 6.042. 31. desember 1994 var antallet snøscootere 
steget til 38.016. 

 

Også når det gjelder andre typer motorkjøretøyer beregnet på terrengkjøring har utviklingen gått 
raskt. Firehjulsdrevne biler har vunnet innpass på det norske markedet, terrengmotorsykler blir 
etterhvert mer vanlige og er tatt i bruk bl.a. i reindriftsnæringen. Også nye typer 
terrengmotorsykler tas i bruk, f.eks. 3- og 4-hjuls motorsykler. De terrenggående 
barmarkskjøretøyene volder betydelige og økende problemer. 

 

Antall helikoptre og småfly (småfly med 1 motor under 9000 kg) var 31. desember 1975 47 
helikoptre og 422 småfly. 31. desember 1994 var antallet steget til 110 helikoptre og 564 småfly. 
Det foreligger imidlertid ingen statistikk som viser hvor mange av småflyene som kan foreta 
landing og start i utmark og på vassdrag. 

 

3 Lovens utgangspunkt, formål og aktsomhetskrav 
 

3.1 Lovens utgangspunkt og formål 
 

Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme 
trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste 
betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier 
som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at 
loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. 

 



Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jf. 
§ 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar 
imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den 
unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at 
de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe. 

 

3.2 Krav til aktsomhet, lovens § 8 
 

Lovens § 8 angir de krav som stilles til lovlig motorferdsel i utmark og vassdrag, nemlig at 
ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt. Bestemmelsen gjelder både for ferdsel som er 
direkte tillatt etter lov og forskrift og for ferdsel det gis dispensasjon for med hjemmel i lov og 
forskrift. 

 

Kravet til aktsom og hensynsfull ferdsel er stilt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og 
dyreliv eller ulempe for andre, og for øvrig ikke unødig forstyrre eller forurense naturmiljøet. 

 

4 Lovens virkeområde 
 

4.1 Loven gjelder bare for motorferdsel 
 

Motorferdsellovens virkeområde er bestemt i § 2. I første ledd er det angitt hva som menes med 
"motorferdsel". Begrepet omfatter bruken av alle slags motordrevne fremkomstmidler: 

 

• kjøretøyer (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.)  

• fartøyer (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor)  

• landing og start med luftfartøyer (fly, helikopter o.l.). 

 

Oppregningen er ikke uttømmende. Luftfartøyer omfatter f.eks. også mikrolette fly og motoriserte 
hangglidere. Som fartøyer regnes både båter og andre sjøgående farkoster som kan føre en 
person, f.eks. vannscooter. Loven vil også omfatte ferdselsinnretninger som i dag ikke er kjente 
eller i bruk, men som måtte bli utviklet i fremtiden. 

 

Motordrevne fremkomstmidler omfatter ikke bare forbrenningsmotorer, som i dag er vanlige, men 
også maskiner som drives med andre former for energi som er eller kan bli aktuelle, som f.eks. 
elektrisk kraft. Motorferdselloven regulerer bruk av motordrevne ferdselsinnretninger beregnet på 



transport av personer eller gods. Loven regulerer således ikke bruken av motorredskaper som er 
for små til å føre en person, og heller ikke bruken av rene leketøysartikler. 

 

Av forarbeidene til loven fremgår det at begrepet "kjøretøy" forutsettes å ha samme innhold som 
etter vegtrafikkreglene. Dette innebærer f.eks. at motoriserte "elgtrekk"-redskaper reguleres av 
motorferdselloven. Leketøy omfattes ikke av vegtrafikkloven. Vegdirektoratet har praksis for at 
motoriserte innretninger som går saktere enn 10 km/t og veier mindre enn 25 kg anses som 
leketøy. Motorferdselloven tar ikke sikte på å regulere bruken av ordinære, ikke terrenggående, 
elektrisk drevne rullestoler. 

 

4.2 Loven gjelder bare for utmark og vassdrag 
 

I lovens § 2 annet ledd er det gitt en nærmere definisjon av hva som regnes som utmark. Det tas 
utgangspunkt i friluftslovens definisjon av utmark, men med enkelte avvik. Setervoll, hustomt, 
engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes også som utmark etter 
motorferdselloven. Hvorvidt et område regnes som innmark eller utmark i forhold til 
motorferdselloven, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet på bakgrunn av stedets beliggenhet 
og bruk. 

 

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer, jf. lovens § 2 fjerde ledd. Det 
kan oppstå tvil når det gjelder avgrensningen mellom vassdrag og salt sjø på elvestrekninger som 
er farbare fra sjøen. Hvor grensen går må avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet. 

 

4.3 Grensen mot veg 
 

Etter lovens § 2 tredje ledd regnes veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, som 
utmark. Det er uten betydning om vegen er offentlig eller privat. 

 

Hvorvidt vegen er opparbeidet for kjøring med bil, må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. 
Avgjørende er om vegen faktisk er opparbeidet for kjøring med vanlig bil. Traktorveger o.l. faller 
således inn under loven, selv om det er mulig å kjøre der med f.eks. firehjulsdrevet jeep. 

 

Videre anses veg som ikke er brøytet for kjøring med bil som utmark, jf. lovens § 2 tredje ledd 
annet punktum. Bakgrunnen for bestemmelsen er bl.a. at et stort omfang av norske veger er 
ubrøytet og dermed ubenyttet store deler av året. Å åpne for kjøring med snøscooter på 
ubrøytede veger ville innebære en omfattende økning av motorferdselen. Dessuten ville ferdselen 
skje i en periode av året hvor dyrelivet er særlig sårbart og for en stor del i områder som ellers 
bare i liten grad ville blitt forstyrret i vintersesongen. Ubrøytede veger går i ett med terrenget 
omkring, noe som vil gjøre det praktisk vanskelig å hindre kjøring utenfor vegen. 



 

Snøbrøyting av veger rammes ikke av motorferdselloven. Brøyting rammes heller ikke dersom 
vegen har ligget gjensnødd hele vinteren og brøytes opp f.eks. til påske. Avgjørelsen av om en 
veg må anses å være ubrøytet, vil avhenge av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. 

 

I lovens § 7 annet ledd er det gitt hjemmel til å regulere motorferdselen på privat veg i særlig 
verdifulle natur- og friluft-sområder. Som privat veg regnes etter vegloven alle veger utenom 
riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Bestemmelsen er en fullmaktsbestemmelse. 
Departementet kan ved en særskilt forskrift forby eller gi nærmere bestemmelser for særlig 
verdifulle områder, der kjøring på skogsbilveger eller liknende vil være uheldig. 

 

Lovens § 7 kan benyttes for å forhindre uønsket motoraktivitet i særlig viktige natur- og 
friluftsområder. Avvikling av f.eks. bilrallyløp, bilsafarier og liknende arrangementer i slike 
områder vil ofte ha uheldige skadevirkninger og komme i konflikt med tradisjonelle 
friluftsaktiviteter. Denne typen motorferdsel kan gi sjenerende støy, til forstyrrelse for både 
mennesker og dyr. Det er imidlertid ikke meningen å stoppe bilrally og liknende generelt, men 
bestemmelsen gir en fleksibel mulighet til å gripe inn i de områder der slike arrangementer vil ha 
store skadevirkninger. 

 

Det kan være behov for å gi midlertidig forskrift med hjemmel i lovens § 7 dersom det oppstår et 
akutt behov for regler. Høring kan da unnlates, jf. forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav a. 
En slik forskrift må om nødvendig avløses av en permanent forskrift, vedtatt etter ordinær 
prosedyre. 

 

4.4 Landingsplasser for luftfartøy 
 

Etter motorferdsellovens § 2 femte ledd gjelder loven ikke landings-plass for luftfartøy når det er 
gitt konsesjon etter luftfartlovens § 77, tillatelse etter § 82, eller når landingsplassen er anlagt eller 
drives av staten. Det referes her til luftfartsloven av 16. desember 1960 nr. 1, som nå er avløst av 
ny luftfartslov av 11. juni 1993 nr. 101. Bestemmelsene i §§ 77 og 82 i den tidligere luftfartsloven 
er avløst av likelydende bestemmelser i §§ 7–5 og 7–10 i den nye luftfartsloven. 

 

4.5 Svalbard og Jan Mayen 
 

Etter motorferdsellovens § 11 gjelder loven ikke på Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan 
imidlertid bestemme at loven skal gjelde helt eller delvis. Denne hjemmelen er ikke benyttet. Det 
er fastsatt egne bestemmelser om motorferdsel i utmark på Svalbard med hjemmel i 
Svalbardloven. 

 



5 Forholdet til grunneiere 
 

5.1 Grunneiers ferdsel på egen eiendom 
 

Forbudet mot motorferdsel gjelder også for grunneiers ferdsel på egen eiendom. Grunneiers 
spesielle interesser i motorferdsel antas i det vesentlige å være ivaretatt ved at ferdselsforbudet 
ikke omfatter nødvendig transport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring, jf. lovens § 4 første 
ledd bokstav c. 

 

5.2 Grunneiers adgang til å forby andres ferdsel 
 

Etter motorferdsellovens § 10 innskrenker loven ikke den adgang grunneier og bruker har etter 
gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. "Brukeren" har rett 
til å nekte motorferdsel når den bruksberettigede kommer i grunneiers sted. Typisk er her 
forpaktere og innehavere av festetomter. 

 

Den enkelte grunneier kan normalt forby motorferdsel i utmark. Når det gjelder motorferdsel på 
vassdrag og innsjøer, antas vassdragslovens §§ 12 og 65 ikke å hjemle grunneieren noen rett til 
å begrense allmennhetens motorferdsel. 

 

Grunneier kan ikke hindre redningstjeneste o.l som skjer i henhold til nødrettsreglene. 
Politimyndighetens motorferdsel er hjemlet i den såkalte generalfullmakt. 

 

I forbindelse med kommunens utarbeidelse av generelle forskrifter og behandling av enkelte 
viktige søknader (f.eks. leiekjøring) er det behov for kontakt med aktuelle grunneiere for å hindre 
at kommunen gir forskrifter og tillatelser til motorferdsel som grunneier er uenig i og kan forby. 
Kontakt og samarbeid på et tidlig tidspunkt vil kunne forhindre at det oppstår problemer. 

 

Ved enkelttillatelser etter søknad bør kommunen gjøre oppmerksom på at det også er nødvendig 
med grunneiers samtykke. 

 

Ved utlegging av snøscooterløyper etter nasjonal forskrifts §§ 4 og 8, er det nødvendig å 
innhente grunneiers samtykke. Lignende vurderinger gjør seg gjeldende når det gis 
bestemmelser etter forskriftens § 3 annet ledd som regulerer ferdselen til bestemte traséer. 

 



Også når ferdselen kanaliseres til bestemte traséer ved at det settes vilkår for tillatelse etter 
forskriftens §§ 5 og 6, jf. § 7, bør forholdet til grunneier avklares under saksforberedelsen. 

 

Dersom det er umulig å nå alle grunneiere, f.eks. på grunn av uoversiktlige eiendomsforhold, kan 
varsel foretas ved kunngjøring i lokalpressen. Det må likevel søkes å nå hver enkelt direkte så 
langt det er mulig. 

 

6 Tillatelse med hjemmel direkte i loven 
 

6.1 § 4 første ledd bokstav a til f 
 

Motorferdsel er tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel direkte i lovens § 4. Kjøring kan da 
skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. Bestemmelsen omfatter ferdsel både i utmark 
og vassdrag, både om sommeren og vinteren og med motorkjøretøy, motorfartøy og luftfartøy. 

 

Rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste, § 4 første ledd bokstav a 

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og 
tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov. 

 

Motorferdsel i forbindelse med utrykninger, patrulje- og beredskapstjeneste er tillatt etter denne 
bestemmelsen. Det er lagt til grunn at bestemmelsen også hjemler motorferdsel i forbindelse med 
øvelses- og utdanningsvirksomhet for enheter som politi, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk 
Folkehjelp, Norske Redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i den 
offentlige redningstjeneste slik den er organisert gjennom organisasjonsplan for 
redningstjenesten, vedtatt ved kgl.res. av 4. juli 1980. Den lovbestemte tillatelse gjelder også for 
nødvendig transport av materiell og personell i forbindelse med denne redningstjenesten. 

 

Øvelsene må være ledd i et øvelsesprogram, altså reelle øvelser som er et ledd i 
redningstjenesten. Øvelses- og utdanningsvirksomheten må innskrenkes til så begrensede 
områder og til så kort tidsrom som mulig for å unngå skader og ulemper for friluftsliv, 
naturopplevelse og naturmiljø. Ved planleggingen av slike øvelser er det ønskelig at det tas 
kontakt med den aktuelle kommunen, eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling, for 
samarbeid om tidspunktet for øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal foregå. 
 

 

Begrepet redningstjeneste omfatter i denne sammenheng også brannvesenets virksomhet og 
annen virksomhet med brannslokning som formål. Slik virksomhet er altså tillatt direkte i loven. 



 

Etter bestemmelsen er det tillatt med motorferdsel i forbindelse med oppsyns- og tilsynstjeneste 
etablert med hjemmel i lov. Eksempel på slik oppsyns- og tilsynstjeneste er fjelloppsyn med 
hjemmel i fjellovens § 36 og fiskeoppsyn med hjemmel i lakse- og innlandsfisklovens § 42. Det er 
bare i forbindelse med oppsyn og tilsynsoppgaver at motorferdsel er tillatt med hjemmel direkte i 
loven. 

 

Motorferdsel i forbindelse med rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker, jf. lovens § 8. Se 
nærmere om kravet til aktsomhet ovenfor under 3.2. 

 

Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste som ikke har hjemmel i lov er omtalt nedenfor under 7.2.1. 

 

Offentlig post- og teletjeneste, § 4 første ledd bokstav b  

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med offentlig post- og teletjeneste. 

 

Miljøverndepartementet har lagt til grunn at begrepet offentlig teletjeneste må tolkes så vidt at 
utbygging og drift av det offentlig tilgjengelige mobiltelefonnettet faller inn under bestemmelsen. 
Det gjelder også selv om det er et privat mobiltelefonselskap som står for utbyggingen/driften, så 
lenge det skjer etter nærmere konsesjon. Nødvendig motorferdsel i denne forbindelse er således 
antatt å være tillatt etter § 4 første ledd bokstav b. 

 

Transport til faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen, § 4 første 
ledd bokstav c 

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med nødvendig person- og godstransport til og fra faste 
bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen. 

 

Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder 

 

Med "faste bosteder" menes gårdsbruk og andre bosteder hvor folk bor fast hele året, som f.eks. 
turiststasjoner, damvokterboliger, permanente meteorologiske stasjoner o.l., derimot ikke et 
anleggssted som er ment å skulle være midlertidig. 

 



Det er bare "nødvendig" person- og godstransport som er tillatt. Dette innebærer at det bare er 
bosteder som ikke er knyttet til kjørbar bilveg eller bane, som er unntatt fra motorferdselforbudet. 
Videre er det bare transport mellom det faste bostedet og endepunktet for vegen eller banen som 
er unntatt, jf. uttrykket "til og fra". Det er således ikke adgang til f.eks. motorferdsel fra bostedet til 
andre steder i utmark og vassdrag. 

 

Bestemmelsen skal dekke det alminnelige kommunikasjonsbehov slike vegløse bosteder har. Det 
innebærer at nødvendig transport for besøkende også er tillatt. 

 

Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring 

 

Bestemmelsen skal ivareta primærnæringenes interesser og behov for motorferdsel. Det er bare 
kjøring som er nødvendig i næringen som er tillatt. 

 

Skal virksomheten regnes som jordbruks-, skogbruks-eller reindriftsnæring, må det dreie seg om 
reell næringsmessig virksomhet. Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig 
betydning. Landbruksdepartementet har foreslått at bestemmelsen tolkes slik at begrepet jord- og 
skogbruksnæring omfatter brukere av eiendommer med minimum 5 daa jordbruksareal eller 25 
daa produktivt skogareal. Dette gjelder også innehavere av allmenningsrettigheter som driver 
aktivt jord- og skogbruk av et slikt omfang som nevnt. Begrepet "brukere" forutsetter at det drives 
aktivt jord- og skogbruk. Miljøverndepartementet er enig i at denne grensen bør legges til grunn 
ved tolkninger av motorferdselloven på dette punkt. Næringsoppgave vil kunne dokumentere om 
det drives aktivt jord- eller skogbruk. 

 

Det fremgår av bestemmelsen at jakt, fangst, fiske og bærsanking ikke regnes som næring i 
denne forbindelse. Dette gjelder selv om disse virksomheter drives som del av næringen. Lav- og 
lauvsanking for å skaffe tilleggsfôr til husdyr, regnes derimot som jordbruksnæring. 

 

Drift og vedlikehold av utleiehytter anses ikke somjordbruks- eller skogbruksnæring etter 
bestemmelsen, selv om utleiedriften er en del av driften av gården. Det vil imidlertid kunne gis 
dispensasjon for snøscootertransport til utleiehytter etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav 
d, jf. omtale nedenfor under 7.3.1. 

 

Bestemmelsen gir ikke adgang til å nytte terrengmotorsykkel i forbindelse med sauesanking. 

 

I en dom fra Høyesterett (Rt. 1979 s. 661) er det fastslått at den som driver næring som nevnt i 
motorferdsellovens § 4 første ledd bokstav c må kunne benytte medhjelpere – fast ansatte eller 
andre – og i den utstrekning det foreligger nødvendig nyttekjøring, må også disse kunne bruke 
motorkjøretøy. På den annen side kan den næringsdrivende ikke gi andre tillatelse til kjøring som 



skjer i deres egen interesse, mot at de påtar seg enkelte oppdrag for den næringsdrivende. Det 
er et krav at det dreier seg om et reelt oppdragsforhold. I vurderingen av om det er et reelt 
oppdragsforhold vil det ha betydning om det foreligger skriftlig avtale, opplysninger om hvilket 
vederlag oppdragstaker får, om oppdragstaker erstatter den næringsdrivendes egen kjøring m.v. I 
dommen er det understreket at bestemmelsen må tolkes på en restriktiv måte. 

 

For personer som driver jordbruk eller skogbruk, har departementet lagt til grunn at nødvendig 
transport av ved må ansees som ledd i næringen, og derfor er tillatt. Det gjelder også for henting 
av ved til eget bruk. Vedhenting for person som ikke driver jordbruk/skogbruk, er omtalt nedenfor 
under 7.2.2 og 7.3.1. 

 

Forsvaret, § 4 første ledd bokstav d 

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med forsvarets øvelser, forflytninger og transporter. 

 

Når forsvaret skal gjennomføre øvelser som innebærer motorferdsel i utmark og vassdrag av noe 
omfang, bør kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling tas med på råd og få forelagt 
øvelsesplanene til uttalelse. 

 

Motorferdsel i forbindelse med forsvarets virksomhet skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jf. lovens § 8. 

 

Se nærmere om kravet til aktsomhet foran under 3.2. 

 

Offentlige veger og anlegg, § 4 første ledd bokstav e 

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med anlegg og drift av offentlige veger og anlegg. Under 
begrepet offentlige anlegg går f.eks. elektrisitetsverk og kraftlinjer og trigonometriske punkter. 
Hjemmelen bør brukes med varsomhet; tyngre kjøretøyer bør unngås så langt det lar seg gjøre. 
Helikoptertransport kan ofte være mer skånsom. 

 

Når det gjelder private veger og anlegg vises til omtale nedenfor under 7.2.1. 

 

Rutetransport, § 4 første ledd bokstav f 



 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med rutetransport som drives med løyve i henhold til 
samferdselsloven. 

 

6.2 § 4 annet ledd 
 

§ 4 annet ledd bestemmer at departementet ved forskrift kan utvide de ferdselsformål som er 
opplistet under bokstavene a til f. Departementet har ikke gitt slike forskrifter. 

 

7 Nærmere om reglene for motorkjøretøyer 
 

7.1 Generelt 
 

§ 4a i loven bestemmer at motorkjøretøyer bare kan brukes i utmark og på islagte vassdrag i 
samsvar med forskrift gitt av departementet. De tidligere kommunale forskriftene om 
motorkjøretøyer ble erstattet av en landsomfattende forskrift fastsatt av departementet 15. mai 
1988 (vedlegg 2). Den nasjonale forskriften gjelder bare for bruk av motorkjøretøy og opphevet 
således ikke kommunale forskrifter om motorfartøy (båter) og luftfartøy (fly). 

 

Forskriften gjelder for hele landet. Det er flere fordeler med en landsomfattende forskrift fremfor 
kommunale forskrifter. Uklarheter og tolkningstvil knyttet til tidligere gjeldende lov og forskrifter 
fjernes. Regelverket blir mer ensartet. Reglene blir også mer oversiktlige slik at informasjon og 
kontroll blir lettere. 

 

Forskriften gjør ikke noen endring i det utgangspunkt at bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag er forbudt, jf. lovens § 3. Kjøring kan bare skje i samsvar med den nasjonale 
forskriften, jf. lovens § 4a og forskriftens § 1. 

 

Det må særlig presiseres at reglene ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel som tjener 
anerkjente nyttebehov. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen regelverket 
skal forhindre. 

 

De mest vanlige nytteformål for kjøring er nevnt i forskriftens §§ 2 og 3. Disse reglene åpner for 
kjøring uten særskilt tillatelse. Tillatelse til annen kjøring kan gis av kommunen etter forskriftens 
§§ 5 og 6. 

 



Forskriften gjelder for bruk av motorkjøretøyer både på sommerføre og vinterføre. Kjøring på 
barmark gir langt større terrengskader enn kjøring på vinterføre. Barmarkskjøring er et sterkt 
økende miljøproblem. Bestemmelsene er derfor klart strengere for kjøring på barmark enn for 
kjøring på vinterføre, jf. de formål som er tatt med i forskriftens § 2 (om barmarkskjøring) og § 3 
(kjøring på vinterføre). Det er også en forutsetning at dispensasjonsbestemmelsen i § 6 skal 
praktiseres strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre, jf. nærmere omtale 
nedenfor under 7.3.2. 

 

Forskriften er utformet slik at den først angir de tilfeller der motorferdsel er tillatt uten særskilt 
søknad; § 2 for ferdsel på barmark og § 3 for ferdsel på vinterføre. I §§ 5, 6 og 7 gis 
bestemmelser om dispensasjoner. 

 

7.2 Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriften, §§ 2 og 3 
 

Forskriften angir en rekke tilfeller der bruk av motorkjøretøy er tillatt uten at det er nødvendig å 
søke om tillatelse først. § 2 gjelder kjøring på barmark og § 3 kjøring på vinterføre. Kjøring på 
vinterføre er tillatt i større utstrekning enn kjøring på barmark. Bestemmelsene dekker de mest 
vanlige og allment aksepterte transportbehovene. 

 

Dersom det er tvil om et formål går inn under § 2 eller § 3, kan dette avgjøres av fylkesmannen, 
jf. § 2 fjerde ledd og § 3 tredje ledd. Tvilen kan avgjøres etter søknad eller annen henvendelse til 
fylkesmannen, eller fylkesmannen kan ta spørsmålet opp på eget initiativ. Fylkesmannens vedtak 
kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning etter forvaltningslovens regler om klage og 
omgjøring i kap. VI. 

 

Det kan tenkes at kjøring som er tillatt etter forskriften i visse tilfeller kan være til skade eller 
ulempe. Fylkesmannen vil da etter forskriftens § 2 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, kunne begrense 
eller forby kjøringen. Kjøring som er hjemlet i motorferdsellovens § 4 første ledd, kan ikke 
begrenses. 

 

Fylkesmannen kan delegere denne myndigheten til kommunestyret. Kommunestyret kan gis 
myndighet til å fastsette sårbare områder og å fastsette begrensninger for kjøring i områdene. 
Myndigheten kan delegeres til samtlige eller bestemte kommuner i fylket. 

 

§ 2 tredje ledd og § 3 tredje ledd vil kunne benyttes for geografisk avgrensede områder, der det 
kan være naturvern, frilufts-, viltinteresser eller andre interesser som gjør området sårbart for 
motorferdsel. Motorferdsel kan forbys for alle eller enkelte av de angitte formål, for hele eller deler 
av året. 

 



Etter § 3 annet ledd har kommunestyret myndighet til å gi nærmere bestemmelser for den 
kjøringen som er direkte tillatt i forskriften. Det kan f.eks. gis bestemmelser om områder, traséer, 
sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Kjøring til de i paragrafen tillatte formål kan 
reguleres nærmere, men kjøring kan ikke forbys. Bestemmelsen gir vid adgang til å tilpasse 
reglene til lokale forhold. 

 

7.2.1 Kjøring på barmark, § 2 første ledd 
 

Felles for all kjøring på barmark er at den om mulig skal følge eldre kjørespor, jf. forskriftens § 2 
annet ledd. Så langt det er mulig bør eksisterende traktorveger o.l. benyttes. Forskriftens § 2 skal 
anvendes meget restriktivt. Brukeren av motorkjøretøyet skal gå langt i sine anstrengelser for å 
følge eldre kjørespor. 

 

Formål som nevnt i lovens § 4 første ledd, § 2 første ledd bokstav a 

 

Motorferdsel er tillatt i forbindelse med en rekke angitte nytteformål etter lovens § 4 første ledd. 
Se foran under 6.1. 

 

Transport ved jakt, § 2 første ledd bokstav b 

 

Bruk av motorkjøretøy er tillatt i forbindelse med transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, 
og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av 
Direktoratet for naturforvaltning. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med 
vernereglene i området, og utenfor parken bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere 
er fastsatt av Direktoratet for statens skoger (nå Statskog SF) på statsgrunn og av 
kommunen/grunneiere på privat grunn. 

 

Bestemmelsen om jakt på elg og hjort gir bare adgang til transport av jaktutbytte. Det gis ikke 
adgang til transport av jegere og utstyr ut i jaktterreng, eller under utøvelse av jakten. Dersom det 
er behov for transport av annet enn jaktutbyttet, må det søkes om tillatelse. Det vil imidlertid være 
adgang til samtidig transport av jegere og utstyr dersom turen likevel er nødvendig for å kunne 
transportere jaktutbyttet. 

 

Oppsyns- og tilsynstjeneste, § 2 første ledd bokstav c 

 

Bruk av motorkjøretøy er tillatt i forbindelse med offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste. Forskriftens 
bestemmelse utvider motorferdsellovens § 4 første ledd bokstav a, ved at den også tillater 



motorferdsel i forbindelse med offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste som ikke har hjemmel i lov. 
Privatpersoner som utfører slik tjeneste på oppdrag fra det offentlige, vil komme inn under 
forskriftens § 2 første ledd bokstav c. Oppsynstjeneste i privat regi går ikke inn under 
bestemmelsen. Der det er et reelt behov for motorferdsel til slik tjeneste, må det eventuelt søkes 
om dispensasjon etter forskriftens § 5 eller § 6. 

 

Miljøverndepartementet har tolket forskriftens § 2 første ledd bokstav c om offentlig oppsyns- og 
tilsynstjeneste slik at den også omfatter den bestands- og skadedokumentasjon som 
fylkesmannen foretar i forbindelse med rovviltforvaltningen. Det innebærer at det etter 
bestemmelsen er direkte hjemmel for at fylkesmannen i utføringen av dette arbeidet kan benytte 
motorkjøretøy. 

 

Fiskekultiveringstiltak, § 2 første ledd bokstav d 

 

Bruk av motorkjøretøy er tillatt til nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i 
offentlig regi. 

 

Som eksempel på fiskekultiveringstiltak kan nevnes kalking av fiskevann og utsetting av fisk. 
Enkelte steder er slike tiltak hyppig forekommende, og behovet for motortransport er stort. Det er 
imidlertid grunn til å peke på at det bare er nødvendig kjøring som er tillatt, dvs. der tiltaket ikke 
lar seg gjennomføre uten slik transport. Transporten bør foretas på vinterføre dersom dette 
medfører mindre skader og er mulig, jf. forskriftens § 3 første ledd bokstav b. 

 

Det er et vilkår at det dreier seg om fiskekultiveringstiltak i offentlig regi. Det vil være avgjørende 
om tiltaket er gitt offentlig økonomisk støtte. Det har således ingen betydning om tiltaket utføres 
av lokale fiskeforeninger eller grunneierlag i samråd med offentlig organ. For tiltak i privat/egen 
regi må grunneiere ha tillatelse etter forskriftens § 6. 

 

Veger og større anlegg, § 2 første ledd bokstav e 

 

Bruk av motorkjøretøy er tillatt for nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger 
og større anlegg. 

 

Forskriftsbestemmelsen utvider bestemmelsen i lovens § 4 første ledd bokstav e, der 
motorferdsel er begrenset til anlegg og drift av offentlige veger og anlegg. Det er i forskriften 
ingen forutsetning at det dreier seg om offentlige veger og anlegg, men det er forutsetningen at 
det er anlegg av en viss størrelse. Det vil f.eks. etter bestemmelsen være adgang til nødvendig 
bruk av terrengkjøretøy i forbindelse med anlegg og drift av offentlige såvel som private vannverk 
eller elektrisitetsverk. 



 

7.2.2 Kjøring på vinterføre, § 3 første ledd 
 

Ved endring av nasjonal forskrift 19. juni 1995 ble tidligere § 3 første ledd bokstav c (om kjøring 
for bevegelseshemmede, omtalt nedenfor under 7.3.1) opphevet og tidligere § 3 første ledd 
bokstavene d-h ble nye bokstaver c-g. 

 

Kjøring på vinterføre vil fortrinnsvis være snøscooterkjøring, bruk av weasel o.l. 

 

Formål som nevnt i lovens § 4 første ledd og § 3 første ledd bokstav a 

 

Bruk av motorkjøretøy på vinterføre er tillatt til formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første 
ledd. Se foran under 6.1. 

 

Andre formål som nevnt i forskriftens § 2 og § 3 første ledd bokstav b 

 

Bruk av motorkjøretøy på vinterføre er tillatt til de andre formålene som er nevnt i § 2 i forskriften. 

 

Det vises til omtalen av kjøring på barmark foran under 7.2.1. Kjøring på vinterføre er tillatt til alle 
formål der kjøring på barmark er tillatt. 

 

Turistanlegg, § 3 første ledd bokstav c 

 

Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til nødvendig transport for drift av turistanlegg som ikke 
ligger til brøytet bilveg. 

 

Bestemmelsen gir selv en nærmere definisjon av hva som i denne sammenheng anses som 
turistanlegg. Den nevner overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v. 

 

Det er ikke all transport til slike steder som er tillatt. Det må være steder som ikke har brøytet 
bilveg, og det må være nødvendig transport. Hvorvidt transporten er nødvendig, vil bero på en 
konkret vurdering i det enkelte tilfellet, hvor avstanden til bilveg, tyngden av det som 



transporteres etc. vil være avgjørende. Det bør også vurderes om det er muligheter til å foreta en 
mer skånsom transport på en annen måte eller til en annen tid. 

 

Bestemmelsen gir først og fremst hjemmel for transport av varer, gods og personale til slike 
steder. Det vil imidlertid også i noen grad være adgang til transport av gjester til 
overnattingssteder som ligger langt unna veg, dersom transporten er nødvendig for å 
opprettholde driften av stedet. 

 

Transport av gjester til spredtliggende utleiehytter vil normalt ikke være tillatt etter § 3 første ledd 
bokstav c. (Det vil bare kunne tillates i forbindelse med utmarksnæring etter § 5 første ledd 
bokstav d.) Transport av gjester ut i turterrenget er ikke tillatt. Det er adgang til å la personer sitte 
på når det likevel foretas nødvendig transport som nevnt i § 3 første ledd bokstav c. Det er 
imidlertid en forutsetning at passasjertransporten ikke fører til ekstra kjøring, transporten må 
således være foranlediget av behovet for varetransport. 

 

Materialtransport, § 3 første ledd bokstav d 

 

Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i 
samsvar med byggetillatelse. 

 

Det fremgår uttrykkelig hva slags transport som her tillates. Det er transport av materialer, utstyr 
og arbeidsfolk til selve byggingen. Det er ikke adgang til kjøring utover det som er nødvendig for 
byggearbeidet. Det forutsettes at kjøringen skal gis så lite omfang som mulig og være knyttet til 
en vanlig byggeperiode. 

 

Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen. 

 

I visse tilfeller er det etter plan- og bygningsloven ikke krav om byggetillatelse, jf. plan- og 
bygningslovens § 81 om driftsbygninger og § 86a om mindre byggearbeider. Her må forskriftens 
§ 3 første ledd bokstav d forstås slik at den gjelder også for kjøring i forbindelse med slike 
byggearbeider. For arbeider som er byggemeldingspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 81 
og 86a, vil det være tilstrekkelig å kunne vise frem kopi av innsendt melding for at kjøring skal 
være tillatt. 

 

Preparering av skiløyper og skibakker, § 3 første ledd bokstav e 

 



Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker 
for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag 
eller turistbedrifter. 

 

Bestemmelsen har to begrensninger: Det må gjelde skiløyper eller bakker for allmennheten eller 
for konkurranser, og det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 
som står for prepareringen. Det er vanlig at hoteller o.l. preparerer løyper for sine gjester – løyper 
som også er åpne for allmennheten. Også dette vil være tillatt etter bestemmelsen. 

 

Mange steder er det stort omfang av preparerte løyper og skibakker. Kommunen kan påvirke 
denne virksomheten, f.eks. ved at det gis bestemmelser om hvor det skal være preparerte løyper 
og skibakker og hvor man bør unngå slik tilrettelegging, jf. forskriftens § 3 annet ledd. Dette bør 
gjøres for å sikre en samordning av ulike tilretteleggingstiltak, og for å unngå brukerkonflikter og 
konflikter med andre interesser. 

 

Vitenskapelige undersøkelser, § 3 første ledd bokstav f 

 

Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige 
undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra 
forskningsinstitusjon. 

 

Vitenskapelige undersøkelser er samfunnsnyttige, og medfører ofte behov for bruk av motorisert 
fremkomstmiddel. Der slike undersøkelser eller registreringer skjer etter oppdrag fra 
forskningsinstitusjon, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse til eventuell nødvendig 
motorferdsel. 

 

Vedtransport, § 3 første ledd bokstav g 

 

Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast 
bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark. 

 

Nødvendig vintertransport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften. Med 
egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er 
nødvendig å søke kommunen om tillatelse til slik vedkjøring. Rettighetshavere med positivt 
avgrenset rådighet, f.eks. bruksberettigede i statsallmenning eller bygdeallmenning, er ikke 
grunneiere. 

 



Dersom det er behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen eiendom til annet sted 
enn fast bopel, må det søkes om tillatelse etter § 5 første ledd bokstav e. 

 

Det alt vesentlige av Finnmark er statsgrunn. Skogforvaltningen gir innbyggerne i Finnmark 
tillatelse til vedhenting i statens skog. Bestemmelsen innebærer at vintertransport av ved etter 
utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark er tillatt uten søknad. 

 

7.3 Kjøring som er tillatt etter søknad, forskriftens §§ 5, 6 og 7 
 

7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5 
 

Forskriftens § 5 gir en dispensasjonsbestemmelse som bare gjelder for bruk av snøscooter. 
Dispensasjonsmyndigheten tilligger kommunestyret, men kan delegeres til et annet folkevalgt 
organ eller kommunal tjenestemann, jf. § 5 annet ledd. Annet folkevalgt organ kan f.eks. være 
formannskapet, friluftsnemnd, hovedutvalg for miljøvern eller et særskilt utvalg oppnevnt etter 
kommunelovens §10. 

 

Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 

 

Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring, § 5 første ledd bokstav a 

 

Bestemmelsen om ervervsmessig kjøring er en sentral bestemmelse. For å redusere kjøringen, 
bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. 
Ordningen forenkler dessuten saksbehandling og kontroll. Det vil ofte være hensiktsmessig å 
overlate kjøringen til fastboende som kan gjøre dette i ervervsøyemed, f.eks. folk som av andre 
grunner har snøscooter i næring. Dette gjelder også for den typen kjøring som er direkte hjemlet i 
forskriftens § 3. 

 

Bestemmelsen nevner hva slags type transport som kan være aktuelt ut over det som er tillatt 
etter § 3. Det gjelder: 

 

• transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med hensyn til 
avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.) 

• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 



• transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

• transport av funksjonshemmede 

• transport av ved 

• transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6. 

 

Som det fremgår, kan transport som er grunnlag for dispensasjon foretas av leiekjørere. 

 

Søknader om ervervsmessig transport må undergis en konkret vurdering ut fra formålet med 
motorferdselloven og forskriftsbestemmelsene. Behovet for kjøringen vil være utgangspunktet for 
denne vurderingen. Antall løyvehavere i hver kommune eller hvert distrikt bør begrenses, ut fra 
en vurdering av behovet for transport. De som allerede har snøscooter f.eks. i næring, bør 
prioriteres. Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør normalt 
prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlag 
leiekjøring kan gi. Den næringsmessige betydning for den enkelte er det relevant å legge vekt på. 

 

Det er viktig at alle kommuner hvor det er et visst behov for ervervskjøring, søker å medvirke til 
etablering av slike ordninger. Videre er det viktig at kommuner som har ervervskjøringsordninger, 
henviser til leiekjøring når det søkes om transport. Særlig er det aktuelt når det gjelder transport 
til private hytter. Avhengig av formålet med transporten, bør også mange dispensasjoner etter § 6 
henvises til ervervskjørere. 

 

Funksjonshemmede, § 5 første ledd bokstav b 

 

Reglene om snøscooterkjøring for funksjonshemmede er noe endret ved endring av nasjonal 
forskrift 19. juni 1995. Da ble tidligere § 3 første ledd bokstav c opphevet, og § 5 første ledd 
bokstav b ble endret slik at henvisningen til § 3 ble tatt ut. Endringen var nødvendig etter at 
Samferdselsdepartementet vedtok ny forskrift om parkering for forflytningshemmede 15. mars 
1994, til avløsning av tidligere forskrift 21. oktober 1983 om parkering for bevegelseshemmede, 
som nasjonal forskrift henviste til. 

 

Selv om alle funksjonshemmede som har behov for å kjøre snøscooter, etter denne endringen nå 
må innhente tillatelse til det fra kommunen, innebærer ikke endringen at varig 
bevegelseshemmede med et reelt behov for snøscooterkjøring skal gis dårligere muligheter til å 
benytte snøscooter enn tidligere. Det er forutsetningen at funksjonshemmede skal ha den samme 
muligheten som før til å dekke sitt behov for å kjøre snøscooter. 

 

Bevegelses- eller funksjonshemmede som har behov for snøscooterkjøring må nå søke om 
tillatelse til det etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b. Behovet for transporten må ved 
avgjørelsen av søknaden avveies mot de skader eller ulemper den vil føre til, og det kan 



eventuelt settes vilkår. I avveiningen må det legges vekt på den særstilling funksjonshemmede 
står i med hensyn til transportbehov. 

 

Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. 
Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller 
midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon for 
disse må i tilfelle vurderes etter forskriftens § 6, jf. omtale nedenfor under 7.3.2. 

 

Når alle funksjonshemmede som har behov for snøscootertransport må søke kommunen om 
tillatelse, vil kommunene fra vintersesongen 1995/96 ventelig få noe mer arbeid med behandling 
av snøscootersøknader fra funksjonshemmede. Det bør imidlertid være relativt kurant å vurdere 
disse søknadene, og dispensasjoner kan og bør gis for flere år om gangen. 

 

Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c 

 

Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport av 
bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og det i 
området ikke er mulighet for leiekjøring. 

 

Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der det 
ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til 
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av § 5. Heller ikke kjøring til 
hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne paragrafen. 

 

Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det 
imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. Er det behov 
for ren persontransport, f.eks. på grunn av alder eller helse, må det søkes om tillatelse etter § 6. 

 

Eventuell tillatelse til hyttekjøring bør ikke gis for mer enn en sesong om gangen og begrenses til 
et fåtall turer. Dette gjelder særlig i områder som er egnet for leiekjøring og der slike ordninger 
må forventes opprettet. Se nærmere om adgangen til å stille vilkår nedenfor under 7.3.3. 

 

Kjøring i utmarksnæring for fastboende, § 5 første ledd bokstav d 

 



Fastboende kan ha behov for motorisert transport i forbindelse med utmarksnæring. Slik transport 
kan det gis tillatelse til etter forskriftens § 5 første ledd bokstav d. 

 

Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. Kommunen kan 
eventuelt kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave. 

 

Bestemmelsen vil f.eks. kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift av 
utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder nødvendig 
tilsyn med og transport av gjester til hyttene. Videre vil nødvendig transport i forbindelse med 
næringsmessig jakt og fiske kunne tillates, der jakten/fisket drives som attåtnæring av en viss 
inntektsmessig betydning. Begrepet utmarksnæring må tolkes restriktivt slik at biinntekter, som 
f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil komme inn under bestemmelsen. 

 

Snøscootersafari og liknende kan ikke tillates etter forskriftens § 5 første ledd bokstav d. Det er 
ikke tilstrekkelig til å betegne det som utmarksnæring at selve transporten er lønnsom for 
transportøren. 

 

Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 

 

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted 
enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 

7.3.2 Tillatelse ved særlig behov, § 6 
 

Det er vanskelig å angi i forskriften alle de tilfellene der det kan være behov for motorisert 
transport. Det er derfor behov for en særskilt dispensasjonsbestemmelse for å fange opp 
spesielle tilfeller. Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 
dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke 
skal kunne dekkes på en annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til 
barmarkskjøring. 

 

Kommunestyret kan etter bestemmelsen delegere sin myndighet til et annet folkevalgt organ, 
f.eks. til formannskapet, hovedutvalg for miljøvern eller et særskilt utvalg oppnevnt etter 
kommunelovens §10. Myndigheten kan ikke delegeres til kommunal tjenestemann. 

 



Lovens vilkår 

 

Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: 

 

• søkeren må påvise et særlig behov, 

• behovet må ikke knytte seg til turkjøring, 

• behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 

• behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum. 

 

Hva som er "unntakstilfeller", "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring" og "som ikke kan 
dekkes på annen måte" beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ved skjønnsvurderingen 
må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. 

 

Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av betydning om kjøringen er 
nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet 
med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende 
om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et 
reelt og nødvendig behov. 

 

Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld. Dermed 
kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring. 

 

Tillatelse kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Dette innebærer f.eks. at 
i Finnmark og Nord-Troms hvor det er særordninger med rekreasjonsløyper, jf. lovens § 5 og 
forskriftens § 4, kan det ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport kan 
dekkes ved at disse løypene benyttes. Det kan heller ikke gis tillatelse etter § 6 dersom behovet 
kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring. 

 

Kommunen kan gi tillatelse 

 

Etter bestemmelsen kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse. Dette betyr at det beror på et 
forvaltningsmessig skjønn (en skjønnsmessig helhetsvurdering) om tillatelse skal gis eller nektes 
dersom vilkårene er oppfylt. 

 



Ved denne vurderingen skal behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper for 
natur og mennesker i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forhold som 
må tas med i vurderingen er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i 
terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til 
andre interessegrupper og naturmiljø. 

 

Stadig nye typer barmarkskjøretøy tas i bruk, f.eks. firehjulsdrevne biler, 3- og 4-hjuls motorsykler 
m.v. Erfaringene viser at de terrenggående motorkjøretøyene volder betydelig slitasje og skade 
på terrenget ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. I visse naturtyper som 
f.eks. myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli 
permanente eller meget langvarige. På grunn av den sterke økningen i barmarkskjøring, og de 
store terrengskadene slik kjøring gir, skal forskriftens § 6 praktiseres enda strengere for 
barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Barmarkskjøring kan kun tillates i helt spesielle 
tilfeller. Kan det komme på tale å gi dispensasjon for barmarkskjøring etter forskriftens § 6, skal 
det skje etter en meget streng vurdering av vilkårene. 

 

Etter motorferdsellovens § 2 tredje ledd anses veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring 
med vanlig bil, f.eks. traktorveg, som utmark i forhold til loven. 

 

Det følger videre av bestemmelsen at veg i utmark som er opparbeidet for kjøring med bil, anses 
som utmark om vinteren dersom den ikke er brøytet for kjøring med bil. Kjøring på veger som må 
anses som utmark etter lovens § 2, vil ofte være den trasé der motorferdselen vil gjøre minst 
skade eller være til minst ulempe. Det vil være lettere å gi tillatelse til kjøring når den kan foregå 
langs slike veger. 

 

Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om 
den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de 
samlete konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader. 

 

Søknad etter forskriftens § 6 skal være skriftlig, og i søknaden må søker redegjøre for behovet for 
transporten. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan det kreves at søker framlegger kart. 
Gjelder søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er 
vurdert og at kjøringen såvidt mulig følger eldre kjørespor. 

 

Noen eksempler 

 

Det vil i praksis forekomme en del tilfeller som kan karakteriseres som nødvendig nyttekjøring, 
men som ikke går inn under forskriftens §§ 2 og 3. 

 



Jakt, fangst, fiske og bærsanking 

 

Transport av utstyr og utbytte ved jakt, fangst eller fiske som faller utenfor nevnte bestemmelser, 
oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i forskriftens § 6 og kan således ikke tillates. 

 

Dreier det seg om klart dokumentert tilfelle av næring som gir seg utslag på årsinntekten, kan det 
gis tillatelse dersom motorisert transport er nødvendig. Om det skal gis tillatelse i slike tilfeller 
beror på en vurdering ut fra kriteriene i § 6. 

 

Snøscooterkjøring i forbindelse med isfiske og småviltjakt vil vanskelig oppfylle lovens krav om 
"særlig behov". Det vises imidlertid til omtale foran i forhold til utmarksnæring etter forskriftens § 5 
første ledd bokstav d. 

 

Når det gjelder bærsanking skal det mye til før det kan sies å foreligge "særlig behov" for 
motorisert ferdsel. Imidlertid kan molteinnhøsting i Finnmark som skjer som ledd i næring, gi et 
særlig behov for motorisert ferdsel som kan gi grunnlag for tillatelse etter § 6. I dette fylket står 
molteinnhøstingen i en særstilling fordi det er store avstander og næringsaspektet fra gammelt av 
gjør seg gjeldende. Det må være snakk om ren næringsmessig virksomhet, og mengden av bær 
som sankes må være så stor at det er nødvendig med motorisert ferdsel. 

 

Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave. 
Sårbarhet ved barmarkskjøring gjør at kommunen bør foreta en svært restriktiv vurdering. 

 

Kan behovet for motorferdsel dekkes ved at det kjøres på barmarksløyper, jf. forskrift om bruk av 
motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark av 28. juli 1989 (se nedenfor 
under 7.8), vil det ikke være adgang til å gi tillatelse etter forskriftens § 6. 

 

Transport til hytte 

 

Forskriftens § 5 første ledd bokstav c har en bestemmelse om kjøring til hytte på vinterføre. 
Hyttekjøring ut over det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet er at det ikke 
skal være kurant å få dispensasjon. 

 

Persontransport kan det vanligvis ikke gis tillatelse til etter forskriftens § 6. Transport av gamle og 
funksjonshemmede er omtalt nedenfor. 

 



Transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.l kan det normalt ikke gis tillatelse til der 
avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av gjenstand som er for 
tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge et særlig behov for 
transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til et enkelttilfelle. 

 

Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik 
transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorveg e.l., og etter en særlig streng 
vurdering. 

 

Transport av bevegelseshemmede/funksjonshemmede 

 

Forskriftens § 5 første ledd bokstav b gir en bestemmelse om funksjonshemmedes adgang til 
snøscooterkjøring (omtalt foran under 7.3.1). Dersom bevegelsesvanskene skyldes alder eller 
midlertidig sykdom, eller det gjelder transport med annet enn snøscooter, må tillatelse i tilfelle 
vurderes etter forskriftens § 6. 

 

Bevegelseshemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og 
må gis større muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således ha et 
"særlig behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes bevegelseshemming er av 
en slik art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne 
forbindelse kan det være aktuelt å legge vekt på legeerklæring. 

 

Slik kjøring kan ikke sies å være turkjøring som ikke kan tillates. Ved vurderingen av om lovens 
kriterier for å gi tillatelse er oppfylt, må det legges vekt på graden av 
funksjonshemming/bevegelseshemming og hva slags kjøring det søkes om. Det kan gis tillatelse 
til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, f.eks. hytte eller utfartssted, mens 
kjøring ut over dette bør man være restriktiv med å tillate. 

 

Før det eventuelt gis slik dispensasjon, skal søkerens behov for transport vurderes mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Det bør i 
tillatelsen presiseres hvilken rute tillatelsen gjelder for og fastsettes et bestemt antall turer. 

 

Gjelder det søknad om kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé o.l. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 

 

Massemedia 

 



Oppdrag fra presse o.l. kan være et "særlig behov" som kan gi grunnlag for tillatelse etter 
forskriften. Slik kjøring vil ofte kunne dekkes ved leiekjøring. 

 

Motorsport 

 

Motorferdselloven regulerer motorsport på arealer som er definert som utmark i lovens § 2. 
Trenings- og konkurransekjøring i forbindelse med motorsport kan det gis tillatelse til etter 
forskriftens § 6 dersom det dreier seg om begrensede arrangementer eller kjøring på terrengbane 
som er godkjent i reguleringsplan. 

 

Begrensede arrangementer i idrettslig regi vil kunne avholdes, f.eks. snøscooterløp eller 
motorsykkelcross. Ved vurderingen av søknader om avholdelse av slike arrangementer, vil det 
være avgjørende hvor store avstander løpet skal gå over, hvilke interesser som berøres osv. 
Barmarksarrangementer vil oftere komme i konflikt med andre interesser enn 
vinterarrangementer. Kommunen bør sette vilkår om hvor arrangementet skal foregå og til hvilken 
tid, slik at skader og ulemper for naturen og friluftslivet blir minst mulig. Slike arrangementer bør 
helst avholdes på areal hvor det er avklart at det kan nyttes til slike formål gjennom 
arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. 

 

Når det gjelder kjøring på terrengbaner i utmark, kan det i medhold av § 6 gis tillatelse når banen 
er lagt ut i reguleringsplan, og når den benyttes til kjøring i organiserte former. I disse tilfellene vil 
interessekonfliktene bli avklart ved planbehandlingen. Det siktes her til konkurranse- eller 
treningsbaner som disponeres av en snøscooterklubb, idrettsforening e.l. Forutsetningen er at det 
skjer en viss grad av opparbeiding av det aktuelle areal, og banen må ikke ha et omfang eller en 
utstrekning som gjør det naturlig å betegne bruken som turkjøring. Banen vil kunne brukes av 
klubbens medlemmer til trenings-/konkurransekjøring, eller f.eks. av snøscooterforhandlere til 
prøve-/demonstrasjonskjøring. Banen vil ikke kunne brukes som et tilbud til turister. Det vil heller 
ikke være mulig å arrangere slike turisttilbud ved at turistene gis medlemsskap i snøscooterklubb 
e.l. 

 

Tillatelse til kjøring på baner ut over dette, vil ikke kunne gis med hjemmel i forskriftens § 6. 
Baner tilknyttet hoteller/turistanlegg, som ikke har konkurranse-/treningsformål, men er tenkt som 
et fornøyelsestilbud til turister, kan ikke godkjennes. 

 

De samme regler som gjelder for baner i utmark, vil gjelde også for baner som anlegges på 
islagte vassdrag, dvs. at tillatelse etter § 6 bare kan gis når det foreligger reguleringsplan og når 
banene skal benyttes til kjøring i organiserte former. 

 

I Finnmark og Nord-Troms vil snøscooterbaner kunne godkjennes etter den spesielle 
bestemmelsen om snøscooterløyper i forskriftens § 4, og de nevnte begrensningene vil da ikke 
gjelde. 



 

Bruk av motorkjøretøy til transport og trekkredskap av hangglider o.l. 

 

Bruk av motorkjøretøy i utmark for transport og opptrekk i forbindelse med hanggliding kan ikke 
tillates etter forskriftens § 6. Transportformålet oppfyller ikke vilkåret om "særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring" i forskriftens § 6. Ut fra motorferdsellovens formål er det nettopp den 
unødvendige og fornøyelsespregede motorferdsel loven tar sikte på å forhindre. 

 

Motorferdsel i reiselivssammenheng, snøscootersafari, snørekjøring o.l. 

 

Spørsmål om motorferdsel i reiselivssammenheng dukker opp stadig oftere i praksis. 

 

Helikopterskiing og liknende flytransport av personer ut i naturen, slik som omtalt i den særskilte 
forskriften 14. mars 1988, er forbudt. Det vises til nærmere omtale nedenfor under 8.2.4. 

 

Det må skilles mellom ulike typer kjøring i reiselivssammenheng. Turistnæringens behov for 
snøscooter er anerkjent i gjeldende regelverk innenfor visse grenser. 

 

Etter forskriftens § 3 første ledd bokstav c kan snøscooter uten nærmere søknad nyttes til 
"transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser 
m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg". Av omtalen foran under 7.2.2 framgår det at 
bestemmelsen gir hjemmel for transport av varer, gods og personale til turistanleggene (dvs. fast 
etablerte turistanlegg uten veg). Videre er det tillatt med transport av gjester til overnattingssteder 
langt unna veg dersom det er nødvendig for å opprettholde driften av stedet. Derimot vil transport 
av gjester til spredtliggende utleiehytter normalt ikke være tillatt, og transport av gjester ut i 
turterreng er ikke tillatt. 

 

Etter forskriftens § 3 første ledd bokstav e kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til "opparbeiding 
og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av 
kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter". Det framgår foran under 7.2.2 at 
det er tillatt at hoteller o.l. preparerer allment tilgjengelige skiløyper for sine gjester. Det siktes her 
til preparering av løyper i tilknytning til et fast etablert turistanlegg, mens midlertidige anlegg faller 
utenom. 

 

Snøscootertransport av funksjonshemmede i reiselivssammenheng vil kunne tillates etter 
forskriftens § 5 første ledd bokstav b, jf. omtale foran under 7.3.1. I avveiningen av behovet for 
transporten i forhold til eventuelle skader og ulemper, vil også omfanget av transporten ha 
betydning. 



 

Forskriftens § 5 første ledd bokstav d gir hjemmel for kommunen til å gi tillatelse etter søknad til 
bruk av snøscooter for "kjøring i utmarksnæring for fastboende". Som uttalt foran under 7.3.1, vil 
det f.eks. kunne tillates snøscootertransport av gjester til utleiehytter som drives som en del av 
næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, mens turtransport av turister ikke er tillatt. 

 

Annen type kjøring vil måtte vurderes i forhold til dispensasjonsbestemmelsen i § 6. Denne 
bestemmelsen gir strenge rammer for hva slags kjøring kommunen kan tillate – tillatelse kan gis i 
unntakstilfeller dersom det kan påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som 
ikke kan dekkes på annen måte. Samtidig skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 

Miljøverndepartementet har lagt til grunn at snørekjøring ikke kan tillates etter forskriftens § 6. 
Snørekjøring er unødvendig kjøring uten nytteformål og oppfyller således ikke kravet i forskriftens 
§ 6 om "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring". Det næringsmessige formål for 
transportøren har ikke betydning. 

 

Snøscootersafari kan heller ikke tillates etter forskriftens § 6. Snøscootersafari er unødvendig 
kjøring og oppfyller således ikke kravet i forskriftens § 6 om "særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring". Det næringsmessige formål for transportøren har ikke betydning. 

 

Miljøverndepartementet har den seinere tid blitt kjent med flere eksempler på reiselivsopplegg 
som innebærer snøscooterkjøring, f.eks. snøscooterfrakt av utstyr til villmarksleirer, medfølgende 
snøscooter som sikkerhetsforanstaltning og snøscooterpreparering av løyper for hundespann. 
Miljøverndepartementet har antatt at heller ikke denne typen transport i turistsammenheng (som 
ikke direkte gjelder persontransport), kan bli å anse som nødvendig i forhold til de strenge 
kriteriene i nasjonal forskrifts § 6. Slik snøscooterkjøring kan derfor ikke tillates etter gjeldende 
regler. Etter Miljøverndepartementets vurdering bør det være mulig å satse på alternative 
reiselivsprodukter istedet for å legge opp turistarrangementer som forutsetter bruk av snøscooter. 

 

I Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord) gjelder særskilte regler om rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring etter 
motorferdsellovens § 5 tredje ledd, jf. nasjonal forskrifts § 4. Dersom slike snøscooterløyper er 
opprettet, vil også turoperatører og turister kunne benytte disse. Det kan imidlertid ikke opprettes 
løyper som forbeholdes for slik kjøring. Det er viktig at løypenettet legges opp slik at nødvendig 
behov i samband med reiseliv også fanges opp.  

 

Preparering av hundespannsløyper 

 



Når det gjelder snøscooterpreparering av hundespannsløyper, har Miljøverndepartementet lagt til 
grunn at snøscooterpreparering av turistløyper bare for hundespann/hundesleder ikke vil være 
tillatt. Det innebærer imidlertid ikke at all oppkjøring av hundespannsspor vil være ulovlig. Etter 
forskriftens § 3 første ledd bokstav e kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til "opparbeiding og 
preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av 
kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter". I disse løypene vil det også kunne 
kjøres med hundespann. 

 

Videre vil det kunne gis tillatelse til preparering av hundespannsløyper etter nasjonal forskrift § 6 i 
visse tilfeller, etter et konkret skjønn innenfor de rammer § 6 setter. Det vil f.eks. kunne være 
innenfor lovens rammer å gi tillatelse til oppkjøring av hundespannsløyper som skal brukes i 
samband med handikapkjøring. Departementet antar også at det vil kunne gis tillatelse til 
preparering av slike løyper i samband med hundespannskjøring i idrettslig sammenheng, f.eks. 
enkeltarrangementer av sportslig karakter. 

 

7.3.3 Felles regler for tillatelser, § 7 
 

Forskriftens § 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter §§ 5 og 6. Det fremgår av 
paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Det bør settes vilkår som kan redusere 
ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f.eks. ved bruk av vilkår som kanaliserer 
motorferdselen til bestemt tid og sted. Dette vil også lette arbeidet for politi/oppsynsmyndighet i 
deres kontrollarbeid. 

 

For alle dispensasjoner etter forskriftens §§ 5 og 6 bør det settes vilkår om at tillatelsen skal 
gjelde et bestemt tidsrom og som hovedregel bare for en bestemt eller et bestemt antall turer. Det 
kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg 
over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. 
Dispensasjonen bør under ingen omstendighet gjelde for et lengre tidsrom enn fem år. Det bør 
videre vurderes om det skal fastsettes vilkår som nærmere regulerer tidspunktet for transporten, 
f.eks. datoer, bestemte ukedager eller tidsrom på dagen. 

 

For å unngå interessekonflikter kan det være et virkemiddel å etablere snøscooterfrie helger, eller 
deler av helger. Likeledes kan kommunen vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det 
ikke skal være adgang til å kjøre etter forskriftens §§ 5 og 6 ut fra hensynet til dyre- eller 
plantelivet. 

 

Det kan også settes vilkår om at kjøringen skal følge bestemte løyper eller traséer. Dette bør 
gjøres for å konsentrere den nyttetransporten som skal aksepteres, slik at den er minst mulig til 
skade og sjenanse for naturen, miljøet og friluftslivet. Dispensasjon og vilkår må utformes slik at 
de er kontrollerbare for politi og oppsyn. 

 



Det framgår av § 7 annet ledd at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transport. 
Videre er det uttrykkelig fastsatt at tillatelse etter §§ 5 og 6 skal vises fram på forlangende av 
politi eller oppsyn. 

 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Bestemmelsene om begrunnelsesplikt og 
klagefrist og de øvrige bestemmelsene om klage i forvaltningsloven kommer til anvendelse. 
Vedtaket skal grunngis både når det gis dispensasjon og ved avslag. Når det gjelder 
begrunnelsens innhold, vises det til forvaltningslovens § 25. Vedtaket kan påklages av søkeren 
eller annen med rettslig klageinteresse. Hvem som har rettslig klageinteresse må vurderes 
konkret i den enkelte sak. F.eks. vil de organer på kommune- og fylkeskommunenivå som etter 
friluftsloven er gitt ansvar for å ivareta friluftslivsinteressene, ha klageadgang der friluftsinteresser 
berøres. Frivillige organisasjoner som Norges Naturvernforbund eller Den Norske Turistforening 
har som regel rettslig klageinteresse. Det samme gjelder lokale naturvernforeninger og turlag 
innenfor deres geografiske område. Også andre foreninger vil ha klagerett dersom vedtaket etter 
motorferdselloven berører interesser de har til formål å ivareta. 

 

Behandling av søknader om dispensasjon kan ta lang tid. Kommunen skal sørge for at saken blir 
tilstrekkelig opplyst, og om nødvendig må berørte organer uttale seg. Det hender at det hoper seg 
opp med søknader til visse tider, f.eks. like før ferier. For å unngå at det skjer, bør kommunene 
gå ut med informasjon om at det må sendes inn søknader om dispensasjon i god tid før kjøring er 
aktuelt. For visse typer søknader kan det være aktuelt å sette frister, f.eks. når det gjelder 
ervervsmessig kjøring. Kommunen bør også etablere mest mulig effektive rutiner for 
behandlingen av søknadene. 

 

Det er ikke anledning til å forskjellsbehandle søknader etter forskriftens §§ 5 eller 6 ut fra 
bostedkommune, statsborgerskap eller liknende. 

 

Motorferdselloven gir ikke hjemmel for å kreve gebyr for behandlingen av 
dispensasjonssøknader. Slikt gebyr kan bare kreves dersom det blir fastsatt etter forskrifter gitt av 
Kongen i medhold av forvaltningslovens § 27 a. 

 

I siste ledd i paragrafen er det fastsatt at kommunen skal sende oppgave over 
dispensasjonssakene til fylkesmannen to ganger i året, nærmere bestemt 30. juni og 31. 
desember. Dette vil gi fylkesmannen oversikt over dispensasjonspraksis, og muligheter for å 
veilede kommunene bedre. 

 

7.4 Isfiskeløyper, forskriftens § 8 
 

Forskriftens § 8 gir muligheter for å få godkjent løyper for snøscooterkjøring til avsidesliggende 
fiskevann. Direktoratet for naturforvaltning gir tillatelse til at det i bestemte områder kan etableres 
fiskeløyper, og fylkesmannen fastsetter den nøyaktige traséen i disse områdene, etter forslag fra 
kommunen. 



 

Bestemmelsen inneholder forøvrig følgende begrensninger: 

 

• Ordningen kan bare etableres i avgrensede områder. Det innebærer at slike løyper ikke kan 
legges som et nett i en hel kommune. 

• Løypene skal dekke transportbehov til viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet 
veg. Med viktige fiskevann menes vann med gode fiskebestander som er attraktive for 
beskatning og som vurderes å tåle beskatning. Herunder er det av betydning hvilken dekning 
kommunen har av andre gode fiskevann som ligger nærmere brøytet veg enn 5 km, dvs. om 
de avsidesliggende fiskevannene er av avgjørende betydning for mulighetene til å drive 
isfiske. Det må være et reelt behov for transport i forbindelse med fisket. Kjøring i godkjente 
løyper vil kun være tillatt i samband med fiske. I praksis kan dette dokumenteres med betalt 
fiskeravgift m.v. 

• Området må ha liten befolkning. Det innebærer at det først og fremst er i områder i den 
nordligste landsdel, der befolkningstettheten er liten, at det vil være aktuelt med slike løyper. 

• Områdene må ligge utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Det 
er ikke bare ved utpeking av områder for fiskeløyper at disse interesser må vurderes, men 
også ved vurderingen av hvor løypene skal legges. 

 

7.5 Snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms 
 

Etter lovens § 5 tredje ledd, jf. nasjonal forskrifts § 4, kan det opprettes snøscooterløyper for 
rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms – kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Fylkesmannen kan etter forslag fra kommunestyret gi forskrift 
om særskilte snøscooterløyper. I disse løypene vil kjøring være tillatt uavhengig av formålet med 
kjøringen, dvs. at også ren rekreasjons- eller fornøyelseskjøring er tillatt. 

 

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Finnmark og Nord-Troms på mange måter står i en 
særstilling på grunn av hardt klima, store avstander og spredt bosetning. Det understrekes at det 
ikke er aktuelt med utvidelse av det geografiske området for ordningen. 

 

Av forskriftens § 4 følger at løypene om mulig skal legges på ubrøytede veger og atskilt fra 
tradisjonelle skiløyper. Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 

 

Av lovens § 5 tredje ledd fremgår at kommunen har plikt til å sørge for merking av og informasjon 
om løypene. Se nedenfor under 7.6.3. 

 

7.6 Saksbehandlingen ved opprettelse av snøscooterløyper 
 



7.6.1 Kommunens saksbehandling 
 

Det må foretas en nøye vurdering i lys av motorferdselslovens formål før det opprettes 
snøscooterløyper. Det forutsettes at bare et fåtall løyper legges ut i hver kommune. 

 

Kommunen må vurdere behovet for å opprette løyper og deretter hvor disse skal legges. En 
snøscooterløype bør legges slik at den dekker et reelt transportbehov. Det betyr at løypene bør 
legges slik at de gir atkomst til områder som har interesse for andre aktiviteter, som f.eks. fast 
bosetning, hyttegrend, fiske, turgåing m.v. 

 

Fiskeløyper etter forskriftens § 8 skal legges slik at de dekker behovet for transport til viktige 
fiskevann mer enn fem kilometer fra brøytet veg og legges utenom hyttegrender. 

 

Forholdet til andre interesser må være grundig vurdert og i størst mulig grad avklart. Saken må 
således forelegges de organisasjoner og institusjoner hvis interesser blir berørt. Kommunen må 
innhente uttalelse også fra andre der det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst. 

 

Løypene bør om mulig legges på ubrøytede veger og godt atskilt fra tradisjonelle skiløyper. 
Løypene må ikke legges i områder som brukes i forbindelse med reindriftsnæringen, områder 
som det knytter seg spesielle naturvern- eller friluftsinteresser til, områder som har særlig verdi 
for dyreliv etc. Næringshensyn, miljøhensyn, landskaps- og vegetasjonsforhold m.v. må trekkes 
inn i vurderingen. 

 

Når det gjelder kommunens saksbehandling for øvrig vises det til forvaltningslovens kap. VII om 
forskrifter. 

 

Både ved opprettelse av fiskeløyper etter forskriftens § 8 og rekreasjonsløyper etter lovens § 5, jf. 
forskriftens § 4, fremmer kommunen forslag om løype på bakgrunn av fremstillingen ovenfor og ut 
fra de kriterier som følger av loven og forskriften. Kommunens endelige forslag skal begrunnes og 
sendes fylkesmannen som kan fastsette løypene. Begrunnelsen skal vise hvilke behov den valgte 
løype tilfredsstiller og hvordan man har unngått konflikter med kryssende interesser. 

 

7.6.2 Fylkesmannens saksbehandling ved fastsettelse av fiskeløype og 
rekreasjonsløype 
 

Det er fylkesmannen som fastsetter forskrift om fiskeløyper, jf. forskriftens § 8, og 
rekreasjonsløyper, jf. lovens § 5 og forskriftens § 4. 



 

Fylkesmannen skal ved sin behandling av løypeforslaget foreta en fullstendig vurdering av 
forslaget. Fylkesmannen må vurdere om det er tilstrekkelig behov for, og faglig forsvarlig å legge 
en løype slik som kommunen har foreslått. Fylkesmannen skal påse at det blir tatt hensyn til 
nasjonale og regionale interesser og sikre ensartethet i ferdselsreguleringene, samt den 
nødvendige samordningen over kommunegrensene. Videre har fylkesmannen ansvaret for at 
saksbehandlingen oppfyller kravene som er gitt i forvaltningslovens kap. VII, herunder påse at 
berørte organer, både på kommunenivå og fylkesnivå, har fått anledning til å uttale seg før 
foreslått løype eventuelt godkjennes. 

 

Fylkesmannen kan ved en eventuell godkjennelse av løypeforslaget sette vilkår, f.eks. om 
tidsmessig begrensning for bruk av løypene, krav til merking e.l. 

 

7.6.3 Krav til merking, informasjon m.v. 
 

Kommunene har ansvaret for og skal bekoste merking og informasjon om snøscooterløypene. 
Ingen snøscooterløype kan tas i bruk før den er merket og nødvendige informasjonstiltak er 
gjennomført. 

 

Når det gjelder fiskeløyper og rekreasjonsløyper er det ikke tillatt å kjøre ut av traséen for å nå et 
fiskevann, en hytte, en rasteplass eller lignende. 

 

Ved opprettelse av rekreasjonsløyper og fiskeløyper kan fylkesmannen gi nærmere retningslinjer 
om kravene til merking o.l. 

 

Løypene bør merkes på en naturvennlig måte, f.eks. ved bjørkestikker eller annet naturlig 
materiale. Merkingen bør skje i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. 

 

Løypene bør som regel bestå av ett eller to spor som går nær merkestikkene. I forbindelse med 
forbikjøring og kjøring utenom oppståtte hindringer, f.eks. snøfonner, bør det være anledning til å 
kjøre i en sone på inntil 15 meter på hver side av merkestikkene. 

 

Informasjon kan skje i form av brosjyrer eller kart. Ved løypas start- og endepunkt og ved 
eventuell kryssing med andre løyper, skal det finnes informasjon om hvor løypa går og hvilke 
regler som gjelder. 

 



7.7 Motorferdselforbud om våren 
 

Forskriftens § 9 fastsetter et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i Finnmark og Nord-Troms 
i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni. Forbudet gjelder også bruken av de særskilte 
snøscooterløypene, jf. forskriftens § 4 tredje ledd. Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet 
på våren/forsommeren er svært kritisk for såvel reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget 
er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter 
motorferdsellovens § 4 første ledd. 

 

Også ellers i landet bør kommunene vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke 
skal være adgang til å kjøre etter forskriftens §§ 5 og 6 ut fra hensynet til dyre- eller plantelivet. 
Se foran under 7.3.3. 

 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra 
kommune eller enkeltperson. Private søknader skal sendes via kommunen, og fylkesmannens 
enkeltvedtak kan påklages. Når det gjelder søknader fra kommuner om generelle unntak, blir 
fylkesmannens vedtak å regne som forskrift etter forvaltningsloven, og kan ikke påklages. I slike 
tilfeller skal berørte institusjoner og organisasjoner uttale seg før søknader avgjøres. 

 

Fylkesmannen kan etter forskriftens § 9 første ledd bestemme at forbudet også skal gjelde for 
andre tidsrom. Dette kan gjøres for hele kommunen eller for deler av den når det anses 
nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser eller andre interesser som motorferdselloven 
skal ivareta. Dersom det haster å innføre slikt forbud, kan høring etter forvaltningsloven unnlates, 
jf. forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav a. Fylkesmannen må sørge for nødvendig 
kunngjøring av slik forskrift. 

 

7.8 Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle 
ferdselsårer i Finnmark av 28. juli 1989 
 

Etter forskriftens § 1 kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av 
barmarkskjøretøy langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer, for transport til hytter og i 
forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. Tillatelser skal kun gjelde traktorveger som 
tidligere har vært godkjent som barmarksløyper i kommunale forskrifter. Forskriften er inntatt som 
vedlegg 4 til rundskrivet. 

 

Etter forskriftens § 2 kan fylkesmannen fastsette særlige bestemmelser for de traktorveger som 
åpnes, herunder krav om utbedring av vegstandard, begrensning i tid av når vegene skal være 
åpne, merking og for hvilke type kjøretøy som kan benyttes. 

 

For saksbehandlingen av slike forskrifter gjelder forvaltningslovens kap. VII. 



 

8 Nærmere om reglene for motorfartøy og luftfartøy 
 

8.1 Nærmere om reglene for motorfartøy (motorbåt) 
 

8.1.1 Tillatelse med hjemmel direkte i loven 
 

Motorferdsel, herunder bruk av motorfartøy (motorbåt), er tillatt til formål angitt i lovens § 4 første 
ledd bokstav a til f, se 6.1 ovenfor. 

 

Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer som 
er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 
kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. 

 

Kommunen kan imidlertid bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt. 

 

Bestemmelsen gjelder bare ferdsel med motorfartøy; landing og start med luftfartøy er således 
ikke tillatt etter lovens § 4 tredje ledd. 

 

På mindre vassdrag, herunder innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer og på 
elvestrekninger som ikke inngår som en del av et farbart vassdrag, gjelder lovens forbud mot 
motorferdsel. Bruk av motorfartøy på slike vassdrag kan det gis tillatelse til gjennom forskrifter 
etter lovens § 5 første ledd bokstav b eller ved enkelttillatelse etter lovens § 6. 

 

8.1.2 Kommunens adgang til å gi forskrift, lovens § 4 tredje ledd og § 5 første 
ledd bokstav b 
 

Etter lovens § 4 tredje ledd kan kommunen ved forskrift bestemme at ferdselen på større innsjøer 
m.v ikke skal være tillatt. Kommunen kan også begrense ferdselen til deler av en elvestrekning 
eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller 
motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid m.v. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av 
vannscootere. Myndigheten til å foreta slike reguleringer ligger primært til kommunestyret. Det 
anbefales at kommunestyret selv vedtar eventuelle forskrifter, og at denne myndigheten ikke 
delegeres. 

 



Under reguleringen av ferdselen vil det kunne være behov for interkommunalt samarbeid bl.a. i 
de tilfeller ferdselen på innsjø og vassdrag foregår over kommunegrensene. I slike tilfeller bør det 
tas kontakt med aktuelle kommuner for å samordne bestemmelsene. Se nærmere om dette 
nedenfor under 10. 

 

Etter lovens § 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av 
motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner. I 
forskriften kan det inntas bestemmelser om begrensning av hastighet, motorstørrelse, m.v. 

 

Det forutsettes at adgangen til å gjøre unntak fra ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 
kvadratkilometer bare benyttes i spesielle tilfeller, jf. uttrykket "særlige grunner". Det kan være 
aktuelt f.eks. for nødvendig transport til hoteller, turiststasjoner og hytter som ligger slik til at de er 
avhengig av båt for å komme frem til de ordinære kommunikasjonsmidler. 

 

Etter lovens § 5 første ledd bokstav b er det et krav at de særlige grunner som foreligger, skal 
angis i forskriften. Det er her ikke tilstrekkelig å vise til at motorferdsel skal være tillatt for 
"nødvendig transport" eller "når det foreligger særlige grunner". 

 

8.2 Nærmere om reglene for luftfartøy 
 

8.2.1 Lovens virkeområde 
 

Landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag kommer inn under motorferdsellovens 
forbud, jf. § 2 første ledd. Det vises til omtale foran under 4.1 og 4.4. 

 

Loven gjelder ikke for selve flygingen, men flygingen kan etter omstendighetene være forbudt 
etter andre bestemmelser, jf. omtale nedenfor under 11. Loven rammer heller ikke lavtflyging, 
men for verneområder opprettet etter naturvernloven kan vernebestemmelsene inneholde 
regulering av lavtflyging. Videre er lufttrafikken underlagt regulering ved luftfartsloven med 
tilhørende forskrifter, både når det gjelder selve flygevirksomheten og når det gjelder bruk av 
landingsplasser. 

 

Det fremgår av forarbeidene til motorferdselloven at begrepet landing og start også omfatter de 
tilfeller der et helikopter står like over bakken i den hensikt å laste eller losse. Likeledes vil 
motorferdselloven ramme rene omgåelsesforsøk, f.eks. de tilfeller hvor det foretas 
landingsøvelser uten å lande. Hvorvidt det foretas "nesten landing" som rammes av loven må 
vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Det kan ikke være avgjørende at det ikke foretas noen 
lasting eller lossing når manøvreringsmåten er den samme og byr på samme miljøproblemer som 
i de tilfeller der lasting og lossing finner sted. 



 

8.2.2 Tillatelse med hjemmel direkte i loven 
 

Det er tillatt å bruke luftfartøy til formål angitt i lovens § 4 første ledd bokstav a til f, se 6.1 
ovenfor. 

 

8.2.3 Kommunens adgang til å gi forskrift, lovens § 5 første ledd bokstav a 
 

Etter lovens § 5 første ledd bokstav a kan kommunestyret ved forskrift legge ut bestemte steder 
for landing og start med motordrevet luftfartøy. Dersom ikke motorferdselen er tillatt med hjemmel 
direkte i lovens § 4 første ledd, eller etter særskilt tillatelse fra kommunen etter § 6, kan landing 
og start med luftfartøy bare skje på grunnlag av kommunale forskrifter. 

 

Kommunen skal forut for vedtak om å legge ut et landingssted foreta en bred vurdering av alle 
interesser som knytter seg til vedkommende område. Det enkelte landingssted må velges ut fra 
de ferdsels- og transportbehov som foreligger. Samtidig må det tas hensyn til at det skal voldes 
minst mulig skade og ulempe for naturmiljø, næringsdrift, friluftsliv, boligområder o.l. i området. 
Videre må det legges vekt på grunneiernes og andre bruksberettigedes interesser. 

 

Det kan ikke legges ut et ubegrenset antall landingssteder i en kommune. Hvor mange 
landingssteder det skal legges ut, må kommunen vurdere ut fra de lokale forhold, herunder 
kommunens størrelse, behovet for landingssteder og eventuelle konflikter med andre 
interessegrupper. 

 

På de utlagte steder vil det i utgangspunktet være fri adgang til å foreta landing og start, dersom 
ikke kommunen begrenser adgangen på det enkelte sted til bestemte formål og til bestemte tider. 
Slik begrensning kan blant annet komme på tale av hensyn til dyrelivet, naturmiljøet eller 
friluftslivet. Kommunen kan også for å styrke næringslivet i distriktet, begrense adgangen til å 
gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet. 

 

Dersom kommunen ønsker å føre kontroll med de flyginger som foretas, kan det fastsettes at det 
skal gis melding om de flyginger som er foretatt til de utlagte steder. Slik meldingsplikt vil også 
kunne gi kommunen nyttig erfaringsmateriale for den fremtidige praktisering av loven. 

 

8.2.4 Forskrift om helikopterskiing 
 



Departementet har 14. mars 1988 med hjemmel i motorferdsellovens § 7 første ledd, fastsatt 
forskrift om forbud mot såkalt helikopterskiing og liknende. Forskriften er inntatt som vedlegg 3 til 
rundskrivet. 

 

Forskriften er formulert som en begrensning av kommunens myndighet til i forskrift å legge ut 
bestemte steder for landing og start med luftfartøy. Det er etter forskriften ikke adgang til å legge 
ut landingsplasser på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, når dette bare 
har interesse for helikopterskiing, dagsturer og liknende aktiviteter. 

 

Bakgrunnen for forskriften er at det før den ble gitt var mange tilfeller av såkalt helikopterskiing, 
dvs. at det arrangeres helikopterturer for skiturister til attraktive fjelltopper, breer eller andre mer 
eller mindre utilgjengelige steder, som utgangspunkt for utforkjøring på ski. 

 

Det har også forekommet slik helikoptertransport for at folk skal få nyte utsikten fra slike steder, 
eventuelt spise lunsj der. Slik helikoptertrafikk innebærer unødig og sjenerende støy i 
fjellområdene, og tjener i seg selv intet nødvendig formål i motorferdsellovens forstand. 

 

Departementet har inntatt det standpunkt at slik transport ikke tilfredsstiller kravet om særlige 
grunner i motorferdsellovens § 6, slik at enkelttillatelser til denne typen helikoptertransport ikke 
kan gis. Departementet har ut fra motorferdsellovens formål antatt at dette heller ikke kan tillates 
med hjemmel i motorferdsellovens § 5. Når det er gitt en særskilt forskrift om dette, vil tvil mht. 
tolkningen av § 5 ikke lenger være til stede. 

 

8.3 Saksbehandlingen for kommunale forskrifter 
 

Myndigheten til å gi forskrifter etter lovens § 4 tredje ledd er omtalt foran under 8.1.2. 

 

Det fremgår uttrykkelig av ordlyden i § 5 første ledd at det er kommunestyret som har 
myndigheten til å gi kommunale forskrifter for landing og start med luftfartøy og bruk av 
motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Av annet ledd fremgår det at 
myndigheten ikke kan delegeres. 

 

Etter § 5 annet ledd skal utkast til kommunale forskrifter sendes fylkeskommunen og berørte 
statlige fagmyndigheter til uttalelse før kommunestyret fatter vedtak. Dersom slike myndigheter 
har innsigelser til forslaget, kan kommunestyret ikke fatte endelig vedtak før en har funnet en 
løsning det er enighet om. Dersom det ikke oppnås enighet, må saken sendes fylkesmannen til 
godkjennelse. 

 



Denne prosedyren for behandling av kommunale forskrifter er den samme som plan- og 
bygningslovens regler for behandling av arealplaner. Forskrifter om bruk av motorfartøy og 
landing og start med luftfartøy kan ses som en form for arealdisponering. Bestemmelsen vil sikre 
at alle arealdisponeringsinteresser blir tilstrekkelig vurdert. 

 

Med statlige fagmyndigheter siktes det til myndigheter på fylkesnivå. Eksempler på slik statlig 
fagmyndighet er fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkesmannens landbruksavdeling, 
reindriftskontoret, vegkontoret og forsvaret. Også fylkeskommunen vil ha innsigelsesrett. Det er 
forutsetningen at statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen gir sine merknader under 
forberedelsen av forskriften, dvs. under høringen. Innsigelse kan være aktuelt dersom utkast til 
kommunale forskrifter går lenger enn loven gir adgang til, f.eks. går ut over lovens 
formål/intensjon. Det vil også kunne være aktuelt å bruke innsigelsesretten dersom en forskrift 
åpner for motorisert ferdsel som er til stor ulempe for andre brukerinteresser. 

 

For saksbehandlingen for øvrig ved utferdigelse av forskrift etter § 4 tredje ledd og § 5, vil 
forvaltningslovens kap. VII gjelde. 

 

8.4 Kunngjøring og kontroll av kommunale forskrifter 
 

Forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend i henhold til forvaltningslovens § 38. 

 

I tillegg til kunngjøring av forskrifter bør kommunene informere om de bestemmelser som er gitt i 
forskriften, f.eks. gjennom lokalpressen. Det er viktig at også de som skal håndheve 
bestemmelsene blir gjort kjent med innholdet av kommunale reguleringer. Kommunene bør også i 
størst mulig utstrekning søke å informere turister etc. gjennom for eksempel oppslag av gjeldende 
bestemmelser. 

 

Forskrifter etter motorferdselloven skal ikke stadfestes av overordnet myndighet, utover den 
prosedyre som er beskrevet foran under 8.3. Kommunestyrets vedtak om forskrifter er imidlertid 
gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59. Denne kontrollen utøves av 
fylkesmannen. 

 

8.5 Tillatelse til bruk av motorfartøy og luftfartøy etter lovens § 6 
 

Etter motorferdsellovens § 6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy og luftfartøy etter 
søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er imidlertid en fordel om kommunene i størst 
mulig grad dekker behovet for unntak gjennom forskrift etter lovens § 5. 

 



Det må foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å gi 
dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". Ved vurderingen av om "særlige 
grunner" foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et 
nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren 
anser transporten for økonomisk lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten ikke isolert sett 
dekker et reelt og nødvendig behov. De formålene som er nevnt under 7 om motorkjøretøyer, vil 
også kunne være å anse som særlige grunner etter lovens § 6. 

 

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal 
gis tillatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, 
hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake. 

 

Dersom en søknad blir imøtekommet, kan kommunen sette vilkår for tillatelsen, jf. lovens § 6 
annet ledd. 

 

Vi viser til omtalen av vilkår og begrunnelsesplikt/klage ved tillatelser til bruk av motorkjøretøy 
under 7.3.3, som også er relevant for tillatelser til bruk av motorfartøy og luftfartøy. For 
motorfartøy/luftfartøy vil det naturligvis ikke være aktuelt å henvise til traséer/løyper. Imidlertid 
kan det være aktuelt å sette vilkår om type luftfartøy/motorfartøy eller om begrenset hastighet. 

 

Myndigheten til å avgjøre enkeltsøknader etter § 6 er lagt til kommunen. Myndigheten tilligger i 
utgangspunktet kommunestyret. Kommunestyret kan imidlertid delegere sin myndighet til 
formannskapet, kommunale nemnder og fast ansatte tjenestemenn, eller eventuelt til en egen 
nemnd opprettet i medhold av kommunelovens § 10. Om saksbehandlingen for øvrig vises det til 
forvaltnings lovens kap. IV om enkeltvedtak. 

 

9 Kommunale planer for motorferdsel 
 

Stadig flere kommuner søker å behandle motorferdsel i den kommunale planlegging. 
Miljøverndepartementet ser det i utgangspunktet som positivt og ønskelig at motorferdsel gjøres 
til et tema i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven, innenfor de rammer 
motorferdselloven/nasjonal forskrift gir. Det innebærer at motorferdselspørsmålet gjøres til 
gjenstand for grundige overveielser i kommunen, og at denne formen for disponering av arealer 
ses i sammenheng med den øvrige arealdisponering. 

 

Vi vil likevel peke på at behandling av motorferdsel i kommuneplaner og eventuelt 
reguleringsplaner har begrenset juridisk rekkevidde. Det er dessuten en fare for at behandling 
(framstilling) av motorferdsel i en plan kan virke kompliserende ved at bindende regler, 
veiledende retningslinjer og informasjon lett kan flyte over i hverandre. Kommunen bør derfor 
være bevisst på hvordan temaet omtales i planen. 



 

9.1 Motorferdsel i kommuneplan 
 

For å sikre at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikke skal komme i konflikt med hensynet til 
viktige naturverdier, bør kommunen ta motorferdsel opp til behandling i kommuneplanen. Det er 
imidlertid grunn til å være oppmerksom på at en slik vurdering og markering av motorferdsel i 
kommuneplanen ikke har noen rettslig virkning direkte for motorferdselen, men kun har 
informasjonsverdi. Plan- og bygningsloven kan ikke gi hjemmel for motorferdsel i utmark og 
vassdrag; det er det bare motorferdselloven/nasjonal forskrift som kan gi. 

 

Det er viktig at kommunen formulerer det som skal stå i en eventuell kommuneplan om 
motorferdsel på en slik måte at det klart framgår hva som er bindende regler og hva som kun er 
informasjon eller veiledning. Bindende regler som angis i kommuneplanen må i tilfelle ha hjemmel 
i motorferdselloven eller den tilhørende nasjonale forskriften, og det må vises til hjemmelen. Den 
nødvendige saksbehandling i forhold til motorferdselloven/forskriften må gjennomføres. 

 

Traséer og områder kan legges inn som informasjon på kommuneplankartet. Dette gjøres ved at 
de tegnes inn i områder som er angitt som landbruks-, natur- og friluftsområder etter plan- og 
bygningslovens § 20-4 nr. 2. 

 

Av de forhold som kan tas opp og eventuelt bør vurderes som ledd i kommuneplanarbeidet er 
f.eks.: 

 

• Kanalisering av bruk av motorkjøretøyer på vinterføre til bestemte traséer (jf. nasjonal forskrift 
§ 3 annet ledd). 

• Sårbare områder der bruk av motorkjøretøy skal begrenses (jf. nasjonal forskrift §§ 2 annet 
ledd og 3 tredje ledd). 

• Motorbaner for trenings- og konkurransekjøring (jf. nasjonal forskrift § 6). 

• Snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms (jf. nasjonal forskrift § 4). 

• Snøscooterløyper til fiskevann (jf. nasjonal forskrift § 8). 

• Barmarkstraséer i Finnmark (jf. særskilt forskrift 28. juli 1989). 

• Forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy (jf. lovens § 5 første ledd bokstav a). 

• Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer (jf. lovens § 5 første ledd bokstav b). 

 

Det forekommer at en kommune i kommuneplansammenheng gir nærmere retningslinjer for 
hvordan dispensasjonssøknader skal behandles, f.eks. søknader etter nasjonal forskrifts §§ 5 
eller 6, jf. § 7 om vilkår. Det er i og for seg ikke noe i veien for å gi slike retningslinjer til 
informasjon om hva slags dispensasjonspraksis kommunen vil legge seg på. Slike retningslinjer 
vil kunne forenkle kommunens behandling av enkeltsøknader. Det er imidlertid grunn til å være 



oppmerksom på at retningslinjene ikke må være i strid med regelverket – bestemmelser i 
motorferdselloven/nasjonal forskrift vil gjelde direkte og gå foran denne typen retningslinjer. 
Enhver dispensasjonssøknad må således vurderes konkret og avgjøres på grunnlag av gjeldende 
nasjonale regler, slik at eventuelle kommunale retningslinjer i tilfelle bare vil ha informasjonsverdi 
for søkeren. 

 

9.2 Motorferdsel i reguleringsplan 
 

Behovet for motorferdsel bør også vurderes i reguleringsplansammenheng der det er behov for 
det. Innarbeiding av motorferdsel i reguleringsplan kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med: 

 

• Snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms (jf. nasjonal forskrift § 
4). 

• Snøscooterløyper til fiskevann (jf. nasjonal forskrift § 8). 

• Barmarkstraséer i Finnmark (jf. særskilt forskrift 28. juli 1989). 

• Motorbaner for trenings- og konkurransekjøring (jf. nasjonal forskrift § 6). 

• Landingsplasser for luftfartøy (jf. lovens § 5 første ledd, bokstav a). 

 

I en eventuell reguleringsplan der motorferdsel innarbeides, vil betegnelsen spesialområde/(f.eks. 
snøscooterløype/snøscooterbane) kunne benyttes. Selv om vurdering i en reguleringsplan er 
foretatt, må motorferdselen også behandles etter motorferdselloven, i forhold til de foran angitte 
hjemler. Behandlingen etter denne loven vil likevel i stor grad være bundet opp av 
reguleringsplanbehandlingen. Det vil som regel være hensiktsmessig at behandlingen skjer 
parallelt etter plan- og bygningsloven og motorferdselloven. 

 

10 Behovet for samordning mellom kommuner 
 

Motorferdsellovens bestemmelser er utformet slik at ferdselsreguleringene best mulig skal kunne 
tilpasses de lokale forhold og behov. Det er likevel viktig at det skjer en viss samordning over 
kommunegrensene. Spesielt er det aktuelt der hvor ferdselen på innsjøer og vassdrag foregår 
over kommunegrenser. Vi peker også på behovet for samordning der ferdselen med 
motorkjøretøyer over kommunegrenser følger traséer e.l. Det er forutsatt at kommunene selv 
kommer frem til en hensiktsmessig samordning. Dersom kommunene ikke blir enige, kan 
departementet gi bestemmelser om samarbeid om regulering av ferdsel som må samordnes over 
kommunegrenser, jf. lovens § 9. 

 

11 Forholdet til annen lovgivning 
 



Også andre bestemmelser enn motorferdselloven kan regulere motorisert ferdsel i utmark og 
vassdrag. Vi vil nevne noe av dette lovverket her. 

 

I de fleste områder som er vernet i medhold av naturvernloven, er det strengere regler for 
motorisert ferdsel enn det som følger av motorferdselloven/nasjonal forskrift. Der det etter 
vernebestemmelsene er nødvendig å søke om tillatelse til motorferdsel i slikt område, bør 
søknaden først behandles av naturvernmyndighetene. Dersom det blir gitt unntak fra 
vernebestemmelsene, behandles søknaden deretter i forhold til motorferdselloven/forskriften. 
Forvaltningsmyndigheten bør sørge for den nødvendige koordinering. 

 

Viltloven av 29. mai 1981 nr. 38 har bestemmelser om motorisert ferdsel. Viltloven setter 
vidtgående forbud mot å bruke motoriserte fremkomstmidler under jaktutøvelsen. Etter viltlovens 
§ 21 er det forbudt å bruke motorkjøretøy, luftfartøy eller motorfartøy til å lokalisere og forfølge vilt 
og til å avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Det er videre forbudt å løse skudd fra fartøyet 
eller kjøretøyet. For motorfartøyer gjelder forbudet både i sjøen og i vassdrag, og i inntil 2 km fra 
land (medregnet holmer og skjær), med mindre fylkesmannen har fastsatt en annen avstand. 

 

Reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 har bestemmelser om motorisert ferdsel i forbindelse med 
reindriftsnæringen. Reindriftslovens § 10 nr. 3 gir hjemmel for bruk av vanlige fremkomst- og 
transportmidler som er nødvendige i reindriften. 

 

Luftfartsloven og tilhørende forskrifter regulerer i vid utstrekning lufttrafikken både når det gjelder 
selve flygevirksomheten og når det gjelder bruk av landingsplasser. 

 

Vegtrafikklovens regler om krav til førerkort, aldersgrense, fartsregler, promillekjøring m.v. gjelder 
også for bruk av snøscooter og andre terrenggående kjøretøy i utmark. 

 

12 Håndhevning 
 

12.1 Oppsyn 
 

For at reglene skal virke, er det viktig at oppsynet er best mulig. Kontrollen med at 
bestemmelsene i motorferdselloven blir overholdt, tilligger i utgangspunktet de ordinære 
politimyndigheter. 

 

På statsgrunn og i statsallmenninger foretas i dag oppsyn, herunder oppsyn med motorferdsel, av 
skogforvaltningen og fjellstyrene. I Nordland, Troms og Finnmark er det etablert særskilte 
fjelltjenester, som også foretar oppsyn med motorisert ferdsel. 



 

Også kommunen bør foreta kontroll. Det organ som kommunen benytter seg av til andre 
miljøoppgaver kan være et aktuelt organ til å foreta kontroll på vegne av kommunen. 

 

Det er adgang til å gi begrenset politimyndighet til personer som skal være engasjert i denne 
kontrollvirksomheten. Dette spørsmålet må tas opp med vedkommende politimester. 

 

Både Justisdepartementet og Riksadvokaten har gjennom rundskriv uttalt at oppfølging av saker 
om overtredelse av motorferdselloven skal være en prioritert oppgave. 

 

I rundskriv G-70/90 fra Justisdepartementet datert 2.4.90 uttales det bl.a.: "Justisdepartementet 
ønskjer å auka politi- og lensmannsetaten sin innsats i naturoppsynet i første rekkje retta mot 
motorisert ferdsel i utmark". 

 

I rundskriv 1523/88 av 5.7.1988 fra Riksadvokaten uttales det i forbindelse med 
motorferdselloven og forskriftsverk til loven bl.a.: "Overtredelse av de nye og strengere regler 
representerer en krenkelse av naturmiljøet. Selv om den enkelte overtredelse isolert sett ikke 
fremtrer som spesielt alvorlig, kan de samlede skadevirkninger for naturmiljøet bli betydelige. I 
tråd med riksadvokatens prioriteringsdirektiv (jfr. foredrag på politisjefmøte 1988 side 8-10 i 
utsendte utgave) må overtredelse av reglene tas alvorlig. Både etterforskning, påtalemessig 
avgjørelse og iretteføring bør skje raskt." 

 

Det vises også til rundskriv G-47/95 fra Justisdepartementet om polititjeneste knyttet til 
naturoppsyn og miljøkriminalitet – tverretatlig samarbeid m.v. Der nevnes motorferdselloven som 
en av de lover samarbeidet skal omfatte. 

 

12.2 Straff 
 

Motorferdselloven har straffebestemmelse i § 12. Overtredelse av loven eller forskriftene, 
herunder medvirkning, straffes med bøter. 

 

Det er viktig at brudd på regelverket straffes strengt, med høye bøter, og eventuelt med 
inndragning av kjøretøyet ved gjentatte og graverende overtredelser. Av straffelovens § 35 annet 
ledd fremgår det at ting som har vært brukt ved en straffbar handling, kan inndras såfremt det 
finnes påkrevet av hensyn til formålet med den bestemmelse som setter straff for handlingen. 

 



I Riksadvokatens rundskriv 1523/88 av 5.7.1988 er det i forbindelse motorferdselloven og 
tilhørende forskrifter bl.a. uttalt: "Overtredelse av loven og forskriftene kan straffes med bøter, jfr. 
lovens § 12. Bøtene må settes så høyt at de har betydelig preventiv virkning. Ved særlig 
skadelige eller gjentatte overtredelser, vil det være riktig å vurdere inndragning av kjøretøy". 

 

Høyesterett har flere ganger pekt på at bøtenivået i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig til å skape 
respekt for regelverket. Seinest i dom inntatt i Rt. 1992 s. 1120 hvor Høyesterett satte boten til kr. 
5000. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Thorbjørn Berntsen 

 

Vedlegg 1 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82  
 

§ 1. (formål). 

 

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 
utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

 

§ 2. (virkeområde). 

 

Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, 
snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing 
og start med motordrevet luftfartøy. 

 

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første ledd ikke regnes som 
innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som 
ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. 

 



Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det 
samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. 

 

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.  

 

Loven gjelder ikke landingsplass for luftfartøy når det er gitt konsesjon etter lov om luftfart § 77 
(1) eller tillatelse etter samme lovs § 82 (2) eller når landingsplassen er anlagt eller drives av 
staten. 

(1) § 7-5 i ny luftfartslov 11. juni 1993 nr. 101. 
(2) § 7-10 i ny luftfartslov 11. juni 1993 nr. 101. 

 

§ 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag). 

 

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller 
vedtak med hjemmel i loven.  

 

§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). 

 

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: 

 

a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i 
lov,  

b) offentlig post- og teletjenester, 

c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne 
forbindelse, 

d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,  

e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,  

f) rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven. 

 

Departementet kan ved forskrift gi også andre tillatelser til motorferdsel. 

 

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på 
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av 



et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke 
skal være tillatt. 

 

§ 4a. (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). 

 

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av 
departementet. 

 

§ 5. (generelle tillatelser etter vedtak). 

 

Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: 

 

a) landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan 
begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper 
eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet, 

b) bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige 
grunner som i tilfelle må angis i forskriften. 

 

Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og 
berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av disse har hatt innsigelse som 
kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til 
godkjennelse. 

 

I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av 
snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. Vedkommende 
kommune skal sørge for merking av og informasjon om løypene. 

 

§ 6. (tillatelser etter søknad). 

 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy 
som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan 
sette vilkår for tillatelsen. 



 

Kommunens vedtak skal grunngis og kan påklages etter forvaltningslovens regler uten hensyn til 
unntakene i dennes §§ 26 og 28 annet ledd. Fylkesmannen er klageinstans. 

 

§ 7. (myndighet for departementet til å gi særlige bestemmelser for viktige natur- og 
friluftsområder og til begrensning av kommunens myndighet etter §§ 5 og 6 og 
fylkesmannens myndighet etter § 5 ) 

 

Departementet kan gi nærmere regler om kommunens bruk av myndigheten etter §§ 5 og 6 og 
kan fastsette at det ikke skal kunne gis tillatelse til visse former for motorferdsel eller visse 
bruksformål. Departementet kan gi nærmere regler om fylkesmannens bruk av myndigheten etter 
§ 5. 

 

Departementet kan for særlig verdifulle natur- og friluftsområder ved forskrift forby eller gi 
nærmere bestemmelser for motorferdsel som ikke er tillatt etter § 4 første ledd, herunder også for 
motorferdsel på privat veg. 

 

§ 8. (alminnelige bestemmelser for utøvelse av motorferdsel i utmark og vassdrag). 

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 

§ 9. (samarbeidsordninger). 

 

Departementet kan gi bestemmelser om samarbeid mellom to eller flere kommuner om regulering 
av ferdsel som må samordnes over kommunegrensene. 

 

§ 10. (forholdet til grunneiere o.a.). 

 

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å 
forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. 

 

§ 11. (Svalbard og Jan Mayen). 



 

På Svalbard og Jan Mayen gjelder loven bare i den utstrekning Kongen bestemmer det. 

 

§ 12. (straffeansvar). 

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter. 

 

§ 13. (forskrifter). 

 

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne lov, 
herunder om begrensning i hastighet og motorstørrelse, og om at motorferdsel skal foregå i en 
viss avstand fra strandlinje. 

 

§ 14. (ikrafttreden og endringer i andre lover). 

 

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

 

Vedlegg 2 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag 
Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. mai 1988 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 4a, med endringer av 3. desember 1990 og 19. juni 1995. 

 

§ 1. 

 

I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare brukes når 
det skjer i samsvar med denne forskrift. 

 

All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 



 

§ 2. 

 

Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til: 

 

a) formål som nevnt i motorferdselslovens § 4 første ledd, 

b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor 
Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Direktoratet for naturforvaltning. 
Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor 
bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens 
skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn, 

c) offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste, 

d) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, 

e) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg. Kjøring skal 
om mulig følge eldre kjørespor. 

 

Fylkesmannen kan – med unntak av formål nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd – begrense 
eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. Fylkesmannen kan delegere denne myndigheten til 
kommunestyret. 

 

Fylkesmannen kan etter søknad eller av eget tiltak treffe vedtak om kjøreformålet går inn under 
første ledd. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. 

 

§ 3. 

 

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: 

 

a) formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd, 

b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 
skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 

e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, 
når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter, 

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger 
og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 



g) nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 
skogforvaltningen i Finnmark. 

 

Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om 
områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. 

 

Bestemmelsene i § 2 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 4. 

 

I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 
kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes på vinterføre i løyper som etter 
motorferdsellovens § 5 tredje ledd er utlagt av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret. 

 

Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede veger og atskilt fra 
tradisjonelle skiløyper. Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern, frilufts- eller viltområder. 

 

Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni, jfr. § 9. 

 

§ 5. 

 

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 

 

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 
– transport mellom bilveg og hytte, 
– tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
– transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 
– transport av funksjonshemmede, 
– transport av ved, 
– transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 

 

b) funksjonshemmede, 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 
km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a, 

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende, 



e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav h.(1) 

(1) Rett henvisning er § 3 første ledd bokstav g. 

 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ eller 
kommunal tjenestemann.  

 

§ 6. 

 

I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 

§ 7. 

 

For tillatelse etter §§ 5 og 6 kan det settes vilkår, bl.a om at kjøring skal skje etter angitte traséer. 
Tillatelsen kan tidsbegrenses. 

 

Tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. Den skal vises fram på 
forlangende av politi eller oppsyn. 

 

Kommunens vedtak etter §§ 5 og 6 kan påklages til fylkesmannen. 

 

Kommunen skal gi oppgave over saker etter §§ 5 og 6. Oppgavene sendes fylkesmannen senest 
30. juni og 31. desember hvert år. 

 

§ 8. 

 

I avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet veg, og som har 
liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder, 
kan Direktoratet for naturforvaltning åpne mulighet i enkelte deler av landet for bruk av 
snøscooter. I slike områder kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med snøscooter etter 
forslag fra kommunen. Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av løypene. 



 

§ 9. 

 

I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 
kommuner) er motorferdsel etter disse forskrifter ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og 
med 30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 
kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. 

 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra 
kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og 
fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første ledd. 

 

§ 10. 

 

Denne forskrift trer i kraft 15. mai 1988, men slik at kjøring med snøscooter er tillatt etter de 
tidligere gjeldende regler ut snøscootersesongen 1987-88. 

 

Samtidig som forskriften trer i kraft, oppheves kommunale forskrifter for bruk av motorkjøretøyer 
og departementets forskrift av 10. desember 1985 nr. 2177 om motorferdselforbud om våren i 
Finnmark. 

 

Vedlegg 3 

Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 
om motorferdsel i utmark og vassdrag forbud mot helikopterskiing og 
liknende 
Fastsatt av Miljøverndepartementet 14. mars 1988 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 7 første ledd. 

 

§ 1. 

 



Kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 5 
bokstav b) (1) til å gi forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i 
utmark og vassdrag, er begrenset på følgende måte: 

(1) Bokstav a etter lovendring 15. januar 1988 (som trådte i kraft 15. mai 1988) 

 

 

Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre 
liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, 
som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål. 
 

§ 2. 

 

Denne forskrift trer � kraft straks. 

 

Vedlegg 4 

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle 
ferdselsårer i Finnmark 
Fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli 1989 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 4a. 

 

§ 1. 

 

I Finnmark kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av motorkjøretøy 
på barmark langs traktorveger som kan karakteriseres som tradisjonelle ferdselsårer. Kjøring kan 
bare tillates på slike ferdselsårer der motorferdsel tidligere har vært tillatt, og bare for transport til 
hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

 

§ 2. 

 

Fylkesmannen kan gi særlige bestemmelser for traktorveger nevnt under § 1, herunder: 

 

- Utbedring av veienes standard med tanke på å forhindre terrengsår 

- merking 



- tidsbegrensninger 

- hvilke typer kjøretøy som tillates. 

 

§ 3. 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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GID 077/004 - 005 -Fradeling av tomt til hytte. Ny behandling. Anna 
Margrete og Jostein Øverås 
 

Vedlegg 
1 Søknad om oppretting/endring i matrikkelenhet 
2 Avkjørsel GID 077/005 
3 Kart 
4 Deling GID 077/004-005 
5 Jordlovsbehandling 
6 Tomt tegnet inn på dagens gardskart 
7 Klage på vedtak i jordvernsak 
8 Særutskrift GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage på administrativt 

vedtak -Anna Margrete og Jostein Øverås 
9 Kopi av omgjøring av jordlovsvedtak - fradeling av hyttetomt 
10 Kopi - klage på omgjøring - fradeling av hyttetomt - gid 077/005 - jordlovssak 
11 Kopi - Endelig vedtak - fradeling av fritidstomt GID 077/005 
12 Oversendelse av vedtak etter jordloven § 12(1) 
13 Opphevelse av vedtak - fradeling av fritidstomt  gnr. 77 bnr. 5 i Nesset kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune viser til søknad datert 3/8-14, mottatt 18/12-14 og går imot omdisponeringstillatelse etter 
§ 9 i jordloven for bygging av hytte. Når det ikke gis omdisponeringstillatelse medfører dette at det heller 
ikke gis fradelingstillatelse etter § 12 i jordloven. 
 
Saksopplysninger 
Rådmannen viser til vedlegga. 
I 80 åra fikk søkers far tillatelse til å dele fra ei hyttetomt nede ved Eikesdalsvatnet. Tomta var på samme 
plass som det nå søkes fradelt ei hyttetomt. Grunnen til at det nå må søkes om igjen på den samme tomta er 
at søkers far ikke sørget for fradeling etter delingsloven den gang på - 80 tallet. Det står klart i jordloven at 
slike saker trenger ny behandling etter 3 år. 
Dermed blei det søkt fradelt den samme tomta den 3/8-14.  
Den 12/11-15 vedtok Nesset kommune fradeling av ei hyttetomt fra 77/4,5 på Øverås. Dette vedtaket blei 
påklaget av Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 26/1-16. Vedtaket til Fylkesmannen blei igjen påklaget 
av søkerne og saken endte hos Landbruksdirektoratet. 
Landbruksdirektoratet omgjorde den 29/3-17 fylkesmannen sitt vedtak og sendte saken tilbake til 
kommunen for ny behandling. 

Arkiv: :077/004 
Arkivsaksnr: 2014/1351-16 

Saksbehandler: Gunnar Astad  



Begrunnelsen for omgjøring av fylkesmannen sitt vedtak var at kommunen sitt opprinnelige vedtak av 
12/11-15 ikke var gyldig fordi saken ikke var behandlet som omdisponering etter jordlovens § 9 før saken 
blei behandlet etter § 12 (delingsparagrafen). 
En søknad om fradeling av ei tomt til hytte forutsetter at det gis omdisponeringstillatelse før det gis 
tillatelse til deling. Dette går fram av § 12 andre ledd. 
I denne saken søkes det fradeling for ei hyttetomt som i sin helhet ligger på dyrka mark. Denne marka er 
rett nok bratt, men blei drevet sommeren 2015. Ei hyttetomt her vil måtte føre til omdisponering av arealet. 
Adkomsten til denne tomta er den samme som til ei anna hytte i området, men økt trafikk vil kunne føre til 
mer ulemper for drifta av arealet rund hyttetomta. 
Dessuten har søkerne bygd ut et hyttefelt noen hundre meter fra den omsøkte tomta. I dette feltet er det 
mange byggeklare hyttetomter. 
 
 
Vurdering 
§ 9 og § 12 i jordlova har følgende ordlyd: 
 
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter 
plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 
 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova 
skal fremja. 
 
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan 
tre år etter at vedtaket er gjort. 
 
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.» 
 
§ 12 .Deling 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når 
retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom 
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk 
slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det 
er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein 
tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova. 
 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom 
deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 
 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal 
fremja. 



 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell 
del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
 
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det 
same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Andre punktum 
gjeld ikkje når jordskifteretten deler ein eigedom etter jordskiftelova § 3-7. 
 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 
 
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med 
grensejustering etter matrikkellova.» 
 
 
 
Rådmannen mener at dyrka jord ikke skal nyttes til tomt for hytter. Jordvernhensyn tilsier en meget streng 
holdning her. 
Hytter gir heller ingen økning i bosettingen i ei grend. Bosettingshensyn kan derfor ikke brukes som 
argument i denne saken. 
Dessuten har søker et stort byggeklart hyttefelt 2-3 hundre meter opp i bakken ovenfor den omsøkte tomta. 
Den dyrka jorda der tomta er tenkt plassert har vært i drift i flere år sjøl om tomta er bratt. Den er så 
absolutt drivverdig. 



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Op Iles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? 	 Ja Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarli søker
Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei

Hvis nei, vedlegg byggblankett5159.

Opplysningergitt I søknadeller vedlegg til søknaden,herunderoppretting
eller endring av matrikkelenhet,vil bli registrerti matrikkelen.

Søknaden gjelder

c)cA/13,5-(

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Berører tiltaket eksisterende
Jaeller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynetfør
igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177 medvedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Ja Neijf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

Nei

Eiendom/
byggested

Planlagt
bruk/formål Bolig Fritidsbolig

Gnr. Bnr. t—

Adresse
t rVev-2..5 


Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr.

Beskriv
Garasje Annet:

Bolignr. Kommune

Poststed
rti3 .e./44(-£

Bygn.typekode (jf. s. 2)

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg
og anlegg

Nytt bygg *) Parkeringsplass *)

Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Konstruksjon Reparasjon

Bruksendring

Hele bygg *)

Nyanlegg *)

Oppdeling

Innhegning mot veg

Anlegg Veg Vesentli terren inn re

Fasade

Ombygging Anlegg

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg '') Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Tiltakets art
pb1§ 20-1

(flere kryss mulig)

Vedlegg

EndrIng av bruk

Riving

Bygn.tekn.InstalIasj.**)

n r ng av uks-
enhet I boll

InnhegnIng, skilt

Oppretting/endrin av
matrikkelenhet *** Grunneiendom *)

Byggblankett 5175 fyll s ut g **) Gjelder kun når Installasjonen
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Anleggseiendom Festegrunnover 10 år Arealoverføring
***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.

Behandles etter matnkkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Nabovarsling(KvltterIngfornabovarsel/OpplysnIngergitt I nabovarsel/nabomerknader/kommentarertil nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsretVgjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

GruppeNr fra tlf Ikke
relevant

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
AnsvarlIgsøker for tiltaket TlItakshaver
Foretak Org.nr. Navn

(f-,1)45
Adresse

Pos nr. Poststed
t=-,i6A-10

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post Telefon (dagtid)

Dato Underskrift 46c..t< reN;:.

• g a R-4 -frna)
Gjentas med blokkbokstaver t

oilE/A) thim M4leGe6n;Gve(Cf()-k5
Side 1 av 2

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

E-post

Dato

Poststed

Underskrift

Telefon Mobiltelefon

Gjentas med blokkbokstaver
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bollg, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bollg" (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig Storeboligbygg Fritidsbolig
111 Enebolig 141 Stort frittligendeboligbyggpå 2 et. 161 Hytter,sommerhusol. fritidsbygg

112 Eneboligmed hybel/sokkelleilighet 142 Stort frittliggendeboligbyggpå 3 og 4 et. 162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig

113 Våningshus 143 Stort frittliggendeboligbyggpå 5 et.eller mer 163 Våningshussom benyttessomfritidsbolig

144 Storesammenbygdeboligbyggpå 2 et.

Tomannsbolig 145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3 og 4 et. Koie,seterhusoglignende
121 Tomannsbolig,vertikaldelt 146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et. eller mer 171 Seterhus,sel, rorbuog liknende

122 Tomannsbolig,horisontaldelt 172 Skogs-og utmarkskoie,gamme

123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt Bygningforbofellesskap
124 Våningshustomannsbohg,horisontaldelt 151 Bo- og servicesenter Garasjeoguthustilbolig

152 Studenthjem/studentboliger 181 Garasje,uthus,annekstil bolig

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus 159 Annenbygningfor bofellesskap* 182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus Annenboligbygning
135 Terrassehus 193 Boligbrakker

136 Andresmåhusmed3- boligereller flere 199 Annenboligbygning(sekundærtmligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet Ikke omfatter bollg eller bruksarealet til bollg er mIndre enn til annet, velges bygnIngstype kodet Innen "Anner (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet.Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annen indusetribygning*

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon(> 15000 kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10 000kVA)
229 Annenenergiforsyning*

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning*

Fiskeri-oglandbruksbygning
241 Husfor dyr/landbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusfor fiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning*

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor-og administrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning*

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/forrelningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning*
330 Messe-og kongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON \ —
Ekspedisjonsbygning,terminal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontroftårn
412 Jernbane-og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning*

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning•

Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning*
449 Annenveg-og biltilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning*

Bygningforovernatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningfor overnatting*

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,kafebygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning*

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning*

Universitets-,høgskoleogforskningsbygning
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning*

Museums-ogbiblioteksbygning
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage (bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*

ellerbygningsomharnærtilknytningtil/
generslikebygninger

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning*

Kulturhus
661 Kino-heater4opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus*

Bygningforreligiøseaktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter*

HELSE
Sykehus

719 Sykehus*

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjem*

Primærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning*

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.av fly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning*
830 Monument
840 Offentligtoalett
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STATENS VEGVESEN
VEGSJEFEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

FYLKESHUSET—SENTRALBORD(0/i)34111 Saksbeha~

6400 MOLDE K. Kringstad

Bjarne øverås

6470 NAUSTE

Relved svar ArF

3437/79 KK/LAN 775.43.192 213.6.19

FYLKESVEGEN SIIRA-ØVERÅS
SØKNAD OM AVKJØRSEL TIL HYTTE VED EIKESDALSVATNET PÅ
ØVERÅS GNR 77 BNR 5

Vi viser til brevet Dykkar 4. mai 1979.

Vi vil ikkje gå imot at det avkjørsleløyvet De fekk
22. februar 1977 vert brukt til ei hytte til, siik st r- L•

no vert gjelaandp for 2 bytter.

Ein gjer merksam på at vilkåra etter løyvet av 22. febi
1977 ikkje er innfridd ennå. Til det er det fylt For li
ut på avkjørsla slik at svingen ennå er for trang [
De rette på snarast.

Elles gjeld same vilkåra som i løyvet av 22. februar 1977
ein viser også her til brev av 29. oktober 1976 til NPsset
bygningsråd som De fekk kopi av.

Når parkeringsplassen vert nede ved hytta reknar ein med at
det vert snuplass for bil der, slik det også må vere.

Dette brevet gjeld som løyve til utvida bruk av avkiør
til hytte nr. 2 dersom bygningsrådet gir bygge]gyv_

Kopi vert send til bygningsrådet og til vegmeisteren.

Planavdelinga

K. Krings-6d
avdelingsingeniør
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A LANDBRUKSDEPARTEM ENTET

Mot tat t i r P"Y=""'"

Møre og Romadal
tyixeslandorgxsatyre

6400 4OLU

	

A-D oll/d1 RA/UB 3. mlra 982

	

ÅLAGL - DLLING GNR. 77, bNR. 4 00 Nr..›SzT

I møte den 22.-23. sep&emeer 19,31 vedtok fy1Xe8landbruks-
atyret samevar med landbrakanemndas tilråding ikke å sam-
tykke 1 fraudlIng av en paraell pa ca. 0,, dekar annet areal
til hyttetomt.

Av fylkeslandbruesajefens innetilling fremger at det berørte
areal vanakelig kan drives med maakIner, men det har likevel
verdi for bruxet, lallfall som oeitemarx. Det kan videre ikke
sed uort fra de ulemper uet kan føt4e imied eg med en hytte-
eiendom med rett til vel og parxeringsplada helt inn til dyrka
joru.

Vedtaxet ole paxlaget i brev av 6. oktoper 1901 tra tidlig-
ere og navierenue eler, aom opplyaer at velen først og fremat
er en driftsve1, dom har vigrt i orul< a£den ida). Det platået
som er fremkommet ved atjevning av en atur ateinrøya er stort
nok både til 2 hytter og til parkering. Det er nå planlagt
en vei ned baxxeskraningen,,hvorved det vil bli en ikke driv-
verdig trekant pa ca. 40d m` passende til en liten hytte.
Hvia oygaling ikke godkjennes, kan det ordnes med leie (tor-
paktning)it.eka. 50 ar.

Alagen ble behandlet i mØte den 20.-21 oktober 1981 av tylkes-
landbrukestyret„eom bl.s. anfører at hyttetomter ikke er livs-
viktigebehov, og bør legges til lavproduktivearealer i god
avstand fra produktivejordbruksarealer. Her dreier det seg
oa en paraell på innmark'irelativt godt jordbruksmIljø,der
tradelingav hyttetomtogså på sikt vil ha klare mgjønnsaige
ulemper.

I brev av 9. novemper 1981 fremhevet den tidligere eier,
bjarne øverås, at den nevnte trekant ixke xan utnyttee på
bedre mat•, tor som tont vil den tilføre bruket kr. 5002-
,årlig. Adkomatviiener iangtfra gårderishus og gar i en
'47„engdeav 2o 1/2 m gjeanom dyrka jord. Det er ikke mulig &
oygge hytter i utnarka fordi skosen er Utskittetog p.g,a.
rasfare.



2

De artementetskal bemerke:
:11.4 r42,i7rTO»

Xi•adbmain oppg18 a ha b deker dyr^a jordp 25 dekar overflate-
dyrea jora og uzjente arealpr,atad44 trigkammet arkal.

r, oir!

kitter .14oi111718)4 :t• ~iicesiA114~#17.4%ta 4-taPsnalire
fra delliigeföffUdet bare hivia delingen er-drlftsøkonamisk
foravarlIgtåler hvls samfunnainteresaerav støøre rekt taler
for det 14".~Peren, *tikt-~,,f9frit~pt:~ bygale
en nyttetoåttA/ e-ineto adiatrekkan aåledes 1j;ketilleggita
avbjerenge veffi:r2ti'irft~feerteffikrtffill:W~TI.kke gjelder
deling men oygaling, viaer en til at ovennevnte delingsforbud
ogsa omfatter bxgalIng t, ele ete. for lengre tid enn 10 år.

- t)!,241X-

Det er foretatt befaring 'bådeved landbruaaneandaog en fylkea-
agronom, slik at de faatiake forhold vedrørende tomta og om-
givelser må ansea alarlagt. Vesentlig p.g.a. skrånende terreng
anses paraellen ikke dyfftimr,,mmrkkanha verdi som beite.
Fradelingenaan neplJeansee sOLA-1Xxe drittamiconomiak. forevarlig.

Når det gjelder landbruksailjøet d& synez det å vieregrunn til
å regne med visee ulemper ved en hytte inn i et alikt godt
lanubruksouraue. er uet uheldit; qt hytta ma ha veirett
gjennom en driftavei på 26,5 m gjennom dyrka mark. Men på
den annen side fremgarat brdkerenved a by&le bort en hytte
på oL.a9aks.telJteu vil ..unne fd en inntekt p r. 500,- mrlig.
.3øaeren har tro114 rett ndr han hevuer at en berørteudyrx-
bare trexanten ixxe xan utnyttes pa bedre uåte. hn sommer til
at Uen nevnte arlige inntektaa vele tynt;reenn de mer eller
minure njputetiakedlemperhytt% vil ha for aine omgivelser.

Alagen tad saleuestil føl ep jfr. jordlovenaS1,55.

Departementetaarttykaer,uedUette 1 fradeling(bortbygaling)
av oulaøxteparaell på ca. 0,5 dakar annet areal til hyttetoat.

filagereno2;landbruaanemndabes underrettet.

JaJlan»doaumenterfølgervedlasttilbake,

t:tterfullmakt

t:apeelUrbye

Rolf Aslaamen
(saksbeh.)

VedlAgg



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no  864 981 062 
 

Jostein Øverås 

 

6470  ERESFJORD 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/1351-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 13.07.2015 

 

Jordlovsbehandling 

Jostein Øverås søker om fradeling for ei hyttetomt fra sin eiendom. Søknaden er datert 3/8-14, 

men kom inn til kommunen 18/12-14. 

 

Dette er en søknad om fradeling av ei hyttetomt som landbruksdepartementet gav tillatelse til, 

etter klage, den 3/3-1982. 

 

Statens Vegvesen har gitt avkjørselstillatelse til veg til tomta den 28/6-1979. 

 

Men tomta har ikke vært fradelt, uvisst av hvilken grunn. 

 

Uansett er de gamle tillatelsene foreldet og saken må behandles på nytt. 

 

Jordbrukssjefen har vært på synfaring og kan konstatere at hele tomta er på dyrket mark. Rett nok 

noe bratt, men godt drivverdig. 1. slåtten var nettopp tatt da jordbrukssjefen var på synfaring og 

«tomtearealet» var slått sammen med de andre vel 6 da. 

Tomter til hytte skal i størst mulig grad legges til uproduktive areal, ikke på god dyrkamark. 

Dessuten har nå eier av 77/4,5  fått regulert et større hyttefelt bare noen få hundre meter opp i 

bakken. Hyttebygging på Øverås bør skje i dette feltet og ikke på produktiv dyrkajord. 

 

 

Nesset kommune viser til søknaden mottatt 18/12-14 og til § 12 i jordloven og gir avslag på 

søknad om fradeling av en parsell på ca 0,5 da fra gnr 77/4,5. Parsellen skulle brukes som 

hyttetomt.  

Arealet tomta ville legge beslag på er god dyrkamark og blir drevet sammen med et stykke 

på ca 6 da. 

Kommunen viser også til et byggeklart hyttefelt bare noen få hundre meter lenger opp i 

bakken. 

 



 Side 2 av 2 

 

Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage må sendes til kommunen innen 3 uker etter 

at dette vedtaket er mottatt. 

 

 

Det er behandlingsgebyr på delingssaker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,- 

 

Faktura ettersendes Kari Astrid Øverås Sandrød, 7387 Singsås 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
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77/11/0
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Maríéiåg (ARs) 13 klasser
0 10 20 30 TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) gàrdskart for valgt eiendom. ltillegg vises

m :  Fundyrka jord 39,5 bakgnmnskart for gjenkjennelse. Areal-

Málesmkk 111°00 Ved A4 Ufskfifl f! Overflatedyrka jord 0.0 statistikken viser arealer i dekar for alle
Utskfiflsdfiloi 13-07-2015 “i Ntflmflfkäbfiiie   teiger pä eiendommen. Det kan forekomme

H p Sk°9 av særs høg b°""°‘ 243 avrundingsforskjelleri arealtallene.
l Sk  h b  't f 14.9

GARDSKART 1543'77/4 fvl I  ski): mgicgijderlbfanitet 35 5
filknyttede grunneiendommer: L  skog av lav bonnet 0:0 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

77/11 -  77/5  -  77/19  -  77/4 .  uproduktiv skog 15 Q 99 Z i Arealressursgrenser

MV' 2-5 Eiendomsgrenser
Åpen jorddekt fastmark 100.5

Apen grunnlendt fastmark QQ ]Q§,]
Bebygd, samf, vann. bre 1.0

Ikke klassifisert Q 2 1,2

Sum: 272.7 7  .7

Kartgviser en presentasjon 'av valgt type
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Fra Anna  Margrete og Jostein Øverås

6470 Eresfjord

Gnr.77/4 og 5 Øverås 18.8.

Til Nesset kommune

Teknisk,samfunn og utvikling.

KLAGE.

Anna Margrete og Jostein Øverås klager på vedtak ijordvernsak 2014/1351-3.

Om  det er ønskeleg med mere opplysninger eller befaring kan Jostein Øverås

kontaktes.

Bakgrunn for fradeling av tomt til Kari Astrid Sandrød og Solvår Muldbakken

var at vår far,Bjarne Øverås, ønsket å sette av en tomt til Josteins søstre og

tinglyste dette i vårt skjøte.

Søknaden om fradeling ble,etter klagebehaldning, godkjendt  av  LANDBRUKS-

DEPARTEMENTET den 3.3.1982.

Statens vegvesen gav avkjørselstillatelse den 28.6.1979.

Det at Landbruksdep. vedtak er foreldet kom som en stor overraskese på oss.

Tomta er helt lik, både i størrelse,plassering -og delvis på dyrka mark slik den

var da Landbruksdepartementet gav tillatelsen.

Kari Astrid Sandrød bor i Trøndelag og har  4  voksne barn og 5  barnebarn.

Solvår Muldbakken bor på Øverås og har  3  voksne barn og 6  barnebarn.

Situasjonen for begge er at ønske og behov for hytte har meldt seg no.

Vi tror også en hytte her vil virke posetivt både for kommune,bygd og grend.

Vi, Anna Margrete og Jostein Øverås ønsker nå å få fullføre intensjonen i

tinglyst skjøte og ber om at klagen blir tatt til følge.

Med hilsen fiáo) JW. Mju
Anna Marer e v ås Jostein Øverås



 

Nesset kommune Arkiv: 077/004 

Arkivsaksnr: 2014/1351-6 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 22/15 12.11.2015 

 

GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage på administrativt vedtak -

Anna Margrete og Jostein Øverås 

Vedlegg 

1 Mottaker av kostnader 

2 Deling GID 077/004-005 

3 Kart 

4 Avkjørsel GID 077/005 

5 Søknad om oppretting/endring i matrikkelenhet 

6 Jordlovsbehandling 

7 Klage på vedtak i jordvernsak 

8 Tomt tegnet inn på dagens gardskart 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage på administrativt vedtak om fradeling av ei hyttetomt fra 77/4,5. 

Klagen er datert 18/8-15. 

Det vises også til § 12 i jordloven. 

Kommunen kan ikke se at det har kommet fram momenter i klagen som gjør at kommunen skal endre 

oppfatning i saken. 

 

Saken sendes over til Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Ole Marvin Aarstad ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil.  

 

Paul Nauste fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til klage fra Anna Margrete og Jostein Øverås, datert18.08.15. Klagen tas tilfølge. 

Nesset kommune viser til Jordloven og godkjenner fradeling av ca. 0,5 daa fra gb.nr 77/4,5 

som omsøkt. Utvalget er av den formeining at tiltaket i liten grad fører til ulemper for drifta av 

bruket. 



 

Naustes forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Naustes forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 

Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Det vises til klage fra Anna Margrete og Jostein Øverås, datert18.08.15. Nesset kommune viser til 

Jordloven og godkjenner fradeling av ca. 0,5 daa fra gb.nr 77/4,5 som omsøkt. Utvalget er av den 

formeining at tiltaket i liten grad fører til ulemper for drifta av bruket. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til vedleggene. 

 

Jostein Øverås søkte den 3/8-2014 om fradeling av ei hyttetomt fra eiendommen 77/4,5. 

 

Søknaden blei behandlet etter jordloven sommeren 2015 med avslag.  Dette var et administrativt 

vedtak. 

 

Nå klages det på dette vedtaket. 

 

Begrunnelsen for avslaget var at tomta i sin helhet ligger på fulldyrka mark som er godt drivverdig. 

Rett nok noe bratt, men arealet blei drevet sammen med et større stykke i sommer. Dessuten har 

søkerne et stort byggeklart hyttefelt noen hundre meter lenger opp i bakken. 

 

Klagerne er forundret over at departementets tillatelse av 3/3-1982 ikke lenger er gyldig. Dette har 

sammenheng med at det er gått mer enn 3 år siden tillatelsen blei gitt og at delingen ikke har skjedd. 

Da sier jordloven i § 12 , 8 ledd at «samtykke fell bort».  

Saken måtte altså behandles på nytt.   

Vurdering 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i klagen som taler for denne fradelingen. 

 

Som tidligere skrevet må saken behandles på nytt etter jordloven. Da er ikke kommunens avgjørelse 

bundet av tidligere vedtak i saken. 

Området er fylldyrket mark av god kvalitet. Arealet som søkes fradelt er en del av et større stykke som 

blir drevet årlig. Tomta ligger i et LNF-område. 

 

Det ligger flere byggeklare hyttetomter med kort avstand fra den søkte tomta. 
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Omgjøring av jordlovsvedtak  -  Nesset kommune  -  fradeling av hyttetomt

fra gnr77 bnr4,5

Nesset kommune har i vedtak av 12.11.2015 gitt samtykke til  å  dele fra 0,5 daa fra ovenfor

nevnte eiendom til fiitidsformål, jf. jordloven  §  12. Fylkesmannen har etter en samlet

vurdering kommet til at kommunens vedtak er egnet til  å  føre praksis i en klart uheldig
retning.  Pâ  denne bakgrunnen omgj ør vi kommunens vedtak til avslag, jf. forvaltningsloven

§  35 tredje ledd.

Vedtak

Med hjemmel i forvaltningsloven  §  35 tredje ledd omgjør Fylkesmannen i Møre og

Romsdal vedtaket fra Nesset kommune 12.11.2015 i sak 22/15. Fylkesmannen gir ikke

samtykke til fradeling av hyttetomt på 0,5 dekar fra gbnr. 77/4,5 som omsøkt, jf.

jordloven  §§ 9  og 12.

Sakens bakgrunn
Dere søkte den 03.08.2014 om fradeling av hyttetomt på 0,5 dekar fra gbnr. 77/4,5 på Øverås

i Nesset kommune. Eiendommen gbnr. 77/4,5 er en landbrukseiendom med blant annet 52

daa fulldyrket jord, 3,8 daa innmarksbeite og 24,1 daa produktiv skog. Ifølge gârdskart fra

NIBI, jf. også Situasjonskart vedlagt søknaden, består den omsøkte tomten i hovedsak av

fulldyrket jord. Tomten ligger i utkanten av en slåtteteig på 6,5 daa. Arealet vest/sørvest for

tomten, mot Åsneset, består av et belte på 23,5 daa fulldyrket jord. Tomten grenser ellers til

en eksisterende adkomstveg, som i dag deler produksjonsarealet.

Kommunen avslo søknaden 13.07.2015. Etter klage fra dere ble delingen derimot godkjent
12.11.2015. I klagen viste dere til at delingen ble godkjent av Landbruksdepartementet i

1982, og at dere ikke var kjent med at tillatelsen var foreldet. Klagen var ellers begrunnet

med at tidligere eier Bjarne Øverås, ønsket â sette av en tomt til Jostein Øverås sine søstre og

tinglyste dette i skj øtet. Dere ønsker  å  fullføre denne intensjonen. Kommunen gjorde

følgende vedtak i sak 22/15:

«Det vises til klage fra  Anna  Margrete og Jostein Øverås, datert 18.08.15. Klagen tas tílfølge. Nesset

kommune viser til Jordloven og godkjenner fiadeling av ca. 0,5 daa fra gb. nr  77/4,5 som  omsøkt.

Utvalget er av den formening at tiltaket i liten grad fører til ulemper for drifia  av  bruket»

F ylkesmarmen mottok underretning om kommunens vedtak ved brev av 26.11.2015. Den
09.12.2015 varslet vi at vi ville vurdere å omgjøre kommunens vedtak til avslag, jf.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde
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forvaltningsloven  §  35. Etter forespørsel herifra ble fullstendig sakstilfang oversendt fra
Nesset kommune 14.12.2015.

Dere har kommentert varselet i brev datert 07.01.2016, der dere blant armet ber om at det

blir foretatt ny befaring i saken. Videre viser dere til at  2  boligfelt ble godkjent på flat, dyrka

mark ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel i Nesset kommune. Endelig påpeker

dere at Nesset kommune har hyttebygging og turisme som ett av sine satsingsområder, og at

Eresfj ord som krets har synkende folketall.

Fylkesmannen viser ellers sakstilfanget i sin helhet, som vi legger til grunn er kj ent.

Regelverk

Fylkesmannen skal følge opp kommunens praksis på jordlovsornrådet med sikte på å unngå

at lokal praksis er i strid med regelverk og nasjonale retningslinjer, jf. rundskriv M-1/2013

fra Landbruks- og matdepartementet pkt. 3.2.

Fylkesmannen kan med hj emmel i forvaltningsloven  §  35 omgjøre kommunens vedtak

dersom hensynet til offentlige interesser tilsier det. Det er i forvaltningspraksis lagt til grunn

at offentlige interesser tilsier omgjøring dersom vedtaket er egnet til å dreie kommunal

praksis i en klart uheldig retning.

Underretning om at vedtaket vil bli overprøvd, skal sendes parten innen tre uker fra parten

fikk melding om kommunens vedtak. Underretning om at vedtaket er omgjort må være sendt

innen 3 måneder fra samme tidspunkt. Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, er

fristen for omgjøring likevel 3 uker, jf. forvaltningsloven  §  35 tredje ledd siste setning.

Fylkesmannens vurdering
Det fremgår av kommunens brev 26.11.2015 at underretningen om vedtaket ble sendt

samtidig til Fylkesmannen og dere. De formelle fristene for varsling og omgjøring er dermed

overholdt.

For ordens skyld nevner Fylkesmannen at den særlige omgj øringsfristen på tre uker i fvl.

§  35 tredje ledd siste punktum, gjelder overprøving av klageinstansens vedtak, som i

utgangspunktet ikke kan påklages' Særregelen gjelder ikke overprøving av vedtak som

treffes i forbindelse med kommunens forberedelse av klagesaken, jf. fvl. § 33 andre ledd, og
er derfor ikke aktuell i denne saken.

Det har i utgangspunktet ikke selvstendig vekt at arealet tidligere har blitt godkjent fradelt
når tillatelsen ikke er gjennomført. Det følger av jordloven § 12 åttende ledd at samtykke til

deling bortfaller etter tre års passivitet. Søknaden må derfor vurderes ut fra forholdene i

2015. Fylkesmarmen peker på at det har vært en vesentlig innskj erping i nasjonale føringer

for jordvemet siden 1982, jf. blant annet St.meld.nr. 21 (2004-2005) og Meld. St. 9 (2011-

2012). Denne innskj erpingen er senest gjentatt og videreført i nasjonal jordvemstrategi, jf.

Prop. 127 S (2014-2015) vedl. 4.

Kommunen var ifølge saksdokumentene på befaring på eiendommen i høstingssesongen

2015. Kommunen konstaterte at hele tomten var dyrket mark, og at arealet nylig var blitt

høstet sammen med resten av teigen. Det omsøkte arealet er beskrevet som noe bratt, men

godt drivverdig. Fylkesmannen legger til grunn at kommunens observasjoner i

'Jf. Ot.prp.nr. 38 (1964-1965) 5. 110.
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høstingssesongen er riktige, og vi finner det ikke nødvendig eller forrnålstj enlig med

ytterligere befaring på denne årstiden.

Kommunens beskrivelse står for øvrig i noe kontrast til forutsetningene for departementets

vedtak fra 1982. Departementet anså i vedtaket den samme parsellen som ikke dyrkbar, men
med en viss verdi som beite. Forholdene tilsier at departementets vedtak kan ha vært basert

på bristende forutsetninger på dette punktet. Departementet uttalte videre:

«...Når det gjelder landbruksmiljøet så synes det å være grunn til å regne med visse ulemper ved en hytte inn  i
et slikt godt landbruksområde. Således er det uheldig at hytta må ha veirett gjennom en driftsvei på 26,5 m
gjennom dyrka mark... »

Fylkesmarmen legger til grunn at den omtalte veitraséen i stor grad er den samme som i dag

er anlagt fra Øveråsvegen ned mot tiltaket. Fylkesmannen mener at økt bruk av vegen som
tilkomst til fritidsbebyggelse, kan gi grunnlag for miljømessige ulemper og

arealbrukskonflikter mellom landbruket og brukeme av en fremtidig hytte. Generelt gjelder

konfliktpotensialet både tilkomsten med landbruksmaskiner langs samme veg, samt støy,

lukt og partikkelspredning fra høsting og kultivering av det tilgrensende jordbruksarealet.

Videre legger Fylkesmannen vekt på at en ny hytte også kan gi driftsmessige ulemper, idet

jordbruksarealet, som i dag i hovedsak er ubrutt, vil få en svakere arrondering. De
bygningene som er etablert i strandsonen i dag, er så vidt vi kan se ikke delt fra hovedbruket.

En fradelt hyttetomt vil medføre en fritt omsettelig enhet i jordbruksområdet. Idet jordloven

regulerer forvaltning av arealressursene i et langsiktig perspektiv, kan det ikke legges særlig
vekt på tilknytningsforholdet mellom eieme av gården og de som tiltenkt hyttetomten.

Fylkesmannen er dermed ikke enig i kommunens slutning om at den omsøkte delingen i liten

grad fører til ulemper for landbruket.  I  tillegg nevner vi at rene driftshensyn ikke alene er
avgjørende for om arealet bør omdisponeres. Etter jordloven  §  9 skal det blant annet også tas
hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven og samfunnsinteressene ved en

omdisponering.

Fylkesmarmen minner dessuten om behandlingsregelen i jordloven § 12 andre ledd.

Bestemmelsen forutsetter at det er gitt samtykke til omdisponering før dyrket jord blir fradelt

til andre formål enn jordbruksproduksjon. Vi kan ikke se at samtykke til omdisponering har

vært vurdert i kommunens behandling, eller at samfunnsinteressene ved en omdisponering er
vurdert. Dette er en saksbehandlingsfeil som i seg selv kan medføre ugyldighet.

Enkeltvis fritidsbebyggelse er sjelden et formål det knytter seg samfunnsinteresser av
betydning til, jf. jordloven  §  9. Vi kan ikke se at det stiller seg annerledes i denne saken.

Private enkelttiltak har liten betydning i forhold til kommunens satsingsområder, og
hyttetomten er heller ikke et tiltak som er egnet til å styrke bosettingen i Eresfj ord. Generelt

er fritidsbebyggelse ikke et formål som nødvendiggjør bruk av dyrket mark, men som i
prinsippet kan og bør gis en tilbaketrukket og mindre konfliktfylt plassering. Etter vår

vurdering er det derfor ikke treffende å sammenligne denne enkeltsaken med boligområdene

avsatt i kommuneplanen.

Av godkjente planer har kommunen vist til reguleringsplan for Øverås hyttefelt, stadfestet

25.03.2010, hvor det ble godkjent til sammen 25 hye nyttetomter. Etter det vi kan se ligger

flere av disse enhetene innenfor areal som i dag tilhører gbnr. 77/5, om lag 260 meter fra den
omsøkte tomten. Arealdisponeringen viser at kommunen har tilrettelagt for hytteutbygging i
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det umiddelbare nærområdet gjennom plan. Slik Fylkesmannen ser det, er disponeringen
samtidig uttrykk for at tilgrensende arealflater skal vemes og frigjøres til jordbruksfonnål.

Den enkeltvise fradelingen i strid med en slik disponering, og bryter videre med

utgangspunktet om at kommunens arealforvaltning bør skje i medhold av fastlagt plan.

Til sammenligning gav Nesset kommune dispensasjon for fradeling av 2,4 daa til to

fritidstomter på naboeiendommen gbnr. 77/7 den 19.03.2009 (sak 28/9 fra formarmskapet).

Vedtaket ble påklaget av Møre og Romsdal fylke som sektonnyndighet, og omgjort til

avslag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som settefylkesmann 08.02.2010. Avslaget ble i

stor grad begrunnet med at reguleringsplanen for Øverås hyttefelt nylig var vedtatt, og at

disse hyttetomtene lå i umiddelbar nærhet til gbnr. 77/7. Videre heter det i vedtaket:

«...Det må forutsettes at kommunen gjennom reguleringsplanen har tatt et bevisst valg om hvor

hytter i dette området bør plasseres. Det bør derfor ikke være kurant  å  gi dispensasjon for nye

fritidseiendommer  i  dette området...  »

Selv om klagesaken ovenfor gjaldt dispensasjon etter plan- og bygningsloven, mener vi at

avgjørelsen og de påpekte hensynene er overførbare til hyttetomten på gbnr. 77/5. Hensynet

til likebehandling og konsekvens i forvaltningen tilsier derfor også at resultatet bør bli avslag

i deres sak.

Samlet sett kommer Fylkesmannen til at kommunen ikke har foretatt en tilstrekkelig

avveging av momentene i jordloven  §  12 tredje ledd. Etter vår oppfatning er vedtaket av

26.11.2015 egnet til å dreie praksis i en klart uheldig retning. Slik saken er opplyst,

foreligger det også saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket vedtakets innhold, ettersom

jordloven  §  9 ikke er vurdert.

Vedtak

Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 tredje ledd omgjør Fylkesmannen i Møre og

Romsdal vedtaket fra Nesset kommune 12.11.2015  i  sak  22/15.  Fylkesmannen gir  ikke
samtykke til fradeling av hyttetomt  på 0,5 dekar fra gbnr. 77/4,5 som omsøkt, jf.

jordloven §§ 9 og 12.

Det er klagerett på vedtaket, jf. forvaltningsloven  §  28. En eventuell klage skal stiles til

Fylkesmarmen i Møre og Romsdal innen tre uker fra dette brevet ble mottatt.

Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Med hilsen

Rigmor Brøste Frank Madsøy

assisterende fylkesmann landbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

l. Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak, blankett

Kopi:

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG  I  ROMSDAL
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Klage på omgjøring -  Nesset kommune - fradeling av hyttetomt  -  gnr77
bnr5  -  jordlovssak

Vi viser til brevet deres 14.02.2016, som gjelder klage på vårt vedtak 26.01.2015. Klagen er

framsatt innenfor lovbestemt klagefrist, og vilkårene for å behandle klagen er oppfylte.

Fylkesmannen legger til grunn at sakens bakgrunn er kjent, men viser til fremstillingen

under.

Oppsummering

Fylkesmannen har vurdert klagen, men har ikke funnet grunn til å endre vedtaket vårt

26.01.2015. Saken videresendes Landbruksdirektoratet for endelig klagebehandling, jf.

forvaltningsloven  §  33  fjerde  ledd.

Sakens bakgrunn
Nesset kommune gav den 12.11.2015 i sak 22/15 samtykke til å dele fra fritidstomt på

0,5 daa fra eiendommen gbnr. 77/4,5 på Øverås. Avgjørelsen var hjernlet i jordloven  §  12.

Underretning om tillatelsen ble sendt partene den 26.11.2015.

Fylkesmannen varslet mulig omgjøring av vedtaket den 09.12.2015. Saksdokumentene ble

deretter oversendt hit for vurdering. Øverås inngav tilleggsmerknader i brev 05.01.2016.

Den 26.01.2016 omgjorde Fylkesmannen kommunens tillatelse til avslag. Omgjøringen er

begrunnet med at det kommunale vedtaket kunne dreie praksis i en klart uheldig retning.

Fylkesmannen kom til at kommunen ikke hadde foretatt en tilstrekkelig avveining av

momentene i jordloven  §  12 tredje ledd. Etter vår vurdering tilsa forholdene at søknaden

burde avslås. Slik saken var opplyst, forelå det også saksbehandlingsfeil som kunne ha

påvirket vedtakets innhold, ettersom jordloven  §  9 ikke var vurdert.

Vedtaket ble påklaget 14.02.2016.  I  klagen vises det til at dere ikke var kjent med

kommunens befaring, før etter at denne hadde funnet sted. Det ble også poengtert at tomten

ligger inntil eksisterende utleiehytte, og at det tidligere hadde vært bebyggelse på tomten.

Fram til 1960 var det også slipp for rutebåt og et naust med vedlikeholdsutstyr. Begge disse

tiltakene lå like ved det omsøkte arealet. Det var ellers bare en del av tomten som blir høstet.

Fylkesmannen viser til klagen i sin helhet.

Fylkesmannen gjennomførte befaring på eiendommen 17.03.2014. Grunneier og

kommunens saksbehandler var til stede under befaringen.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
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Regelverk
Forvaltningsloven  §  35 åpner for omgjøring av enkeltvedtak uten at det foreligger klage.

Omgjøring til skade for part forutsetter at vedtaket er ugyldig, eller at offentlige interesser

tilsier omgjøring. I forvaltningspraksis er det lagt til grunn at det foreligger offentlige

interesser dersom kommunens vedtak er egnet til å dreie praksis i klart uheldig retning.

Omgjøring av enkeltvedtak regnes som et nytt vedtak, og kan påklages av part eller andre

med rettslig klageinteresse innen tre uker, jf. forvaltningsloven  §  28.

Fylkesmannens rolle ved klagebehandlingen er å forberede klagesaken for

Landbruksdirektoratet, jf. forvaltningsloven  §  33, og ta stilling til de spørsmål klagen reiser.

Fylkesmannen kan endre vedtaket dersom en kommer til at klagen bør føre fram. Treffes det

ikke noen slik avgjørelse, skal Fylkesmannen oversende saken til direktoratet så snart den er

tilrettelagt. Landbruksdirektoratets vedtak vil være endelig, jf. forvaltningsloven  §  34.

Fylkesmannens merknader
Fylkesmannen finner i hovedsak grunn til å holde fast ved vurderingene og konklusjonen i

brevet vårt 26.01.2015, med følgende tilleggsbemerkninger:

Ved befaringen ble det påpekt at ny bebyggelse er tenkt oppført lenger sør enn det som er

inntegnet på gårdskartet vedlagt søknaden. Dette arealet er ikke fulldyrket, men består av

kratt. Det er også ikke ubetydelige med stein i grunnen, mens øvre del av tomten er

fulldyrket. Fylkesmannen finner likevel å måtte ta stilling til søknaden slik den foreligger,

der tomten i all hovedsak er plassert på fulldyrket areal. Det er også denne plasseringen som

er godkjent av kommunen.

Fylkesmannen finner uansett at ny, selvstendig fritidsbebyggelse vil utgjøre ett

fremmedelement nær landbruksarealet og kunne gi drifts- og miljømessige ulemper, også

selv om tomten trekkes noe lenger sør. Den konkrete plasseringen har således ikke vært

avgjørende for vårt resultat, og vi har ikke funnet å kunne godkjenne tomten med vilkår om

at plasseringen ev. justeres.

Tiltaket kan heller ikke sammenlignes med de andre hyttene som ligger på den samme

teigen. Disse er utleiehytter og tilhører hovedbruket. I motsetning til en fradelt enhet vil

hyttene fortsatt utgjøre en ressurs for gården i form av leieinntekter. Den generelle

samfunnsnytten ved å kunne fradele en ny, frittstående fritidstomt, framstår for øvrig som

svært begrenset.

Fylkesmannen finner ikke grunn til å legge særlig vekt på at arealet tidligere har vært

bebygget. Etter befaring framstår hele området som ubebygd, med unntak av de nevnte

utleiehyttene. I slike områder, som etter dagens situasjon er forbeholdt landbruksrelatert

virksomhet, er det viktig å opprettholde en slik helhetlig arealstruktur.

Foruten drift- og miljømessige ulemper, skal det etter jordloven  §  9 blant annet legges vekt

på plansituasjonen i kommunen. Fylkesmannen mener fortsatt det er grunn til å legge

vesentlig vekt på at det er regulert hyttefelt i umiddelbar nærhet. Under befaring fremkom

det at gbnr. 77/5 fortsatt disponerer flere hyttetomter i dette feltet for salg. Øverås ser

imidlertid ikke disse tomtene som noe realistisk alternativ til det omsøkte arealet, som er

tenkt avhendet vederlagsfritt internt i slekten.
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Fylkesmannen ser at det privatøkonomisk vil være en betydelig fordel for søker å få fradelt
ytterligere areal på egen grunn. Vi kan derimot ikke se at det bør legges avgjørende vekt på

dette, idet jordlovens formål er å ivareta en langsiktig og bærekraftig bruk av

arealressursene, jf. jordloven  §  1. Familiære og økonomiske forhold, herunder også utsiktene

til kortsiktig vinst ved fradeling av utbyggingsareal, har derfor normalt ikke nevneverdig

vekt. Samtykke til fradeling gir for så vidt heller ikke noen sikkerhet for at tomten ikke kan

bli omsatt som en alminnelig fritidseiendom på det frie markedet, selv om Øverås primært

ikke har planer om dette.

Fylkesmannen har etter dette foretatt en ny gjennomgang av saken og momentene i den

innsendte klagen. Vi har ikke funnet grunn til endre vedtaket 26.01.2015. Saken

videresendes Landbruksdirektoratet for endelig klagebehandling.

Med hilsen

Frank Madsøy (e.f.) Arnt Erik Nordheim

landbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Nessetkommune Kråkholmvegen2 6460 EIDSVÃGIROMSDAL
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Opphevelse av vedtak - fradeling av fritidstomt  gnr. 77 bnr. 5 i Nesset 
kommune 

 
Sammendrag: Fylkesmannen sitt vedtak oppheves. Saken sendes til Nesset kommune 
for ny behandling etter jordloven § 9.   
 

 
Du søkte om deling av gnr. 77 bnr. 5 i Nesset kommune ved brev av 3.8.2014 til 
kommunen.  
  
Om eiendommen 
Gnr. 77 bnr. 5 har et ifølge Gårdskart et totalareal på 95,6 daa, hvorav 52 daa er fulldyrka 
jord, 3,8 daa innmarksbeite, 24,1 daa produktiv skog og 15,7 daa annet areal.  
 
Eiendommen er bebygd, og er regulert til LNFR-område. Eiendommen er fordelt over syv 
teiger. Du ønsker å fradele en tomt på 0,5 daa til fritidsbebyggelse. Formålet med 
fradelingen er å bygge fritidsbolig på tomten. Det omsøkte arealet ligger i strandsonen 
langs Eikedalsvatnet, og består av fulldyrka jord og noe jorddekt fastmark. På oversiden av 
tomten er det en vei, samt en mindre gårdsvei inn til det omsøkte arealet. Det står allerede 
to utleiehytter på samme jordstykke.  
 
Det omsøkte arealet har tidligere blitt tillatt fradelt av Landbruksdepartementet i 1982. 
Tomten ble imidlertid aldri fradelt i henhold til tillatelsen.    
  
Kommunen sitt vedtak i saken 
Du søkte kommunen om fradeling av 0,5 daa fra gnr. 77 bnr. 5 ved søknad av 3.8.2014. 
Nesset kommune v. jordbrukssjefen avslo delingssøknaden ved vedtak 13.7.2015. 
Kommunen viser til at tillatelsene som en gang ble gitt av Landbruksdepartementet 
uansett er foreldet og krever ny behandling. Jordbrukssjefen har vært på befaring, og 
konstaterte at hele tomten ligger på dyrka mark. Arealet er bratt, men drivverdig. Da 
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jordbrukssjefen var på befaring var akkurat arealet slått sammen med øvrige 6 daa av den 
fulldyrkede jorda.  
 
Du påklagde kommunens vedtak 18.8.2015. Du reagerer på at delingstillatelsen gitt i 1982 
er foreldet. Tomtens størrelse og ressursgrunnlag har ikke endret seg siden den tid. Du 
anfører at din søster har et ønske om å bygge hytte på det omsøkte arealet, og at 
hyttebygging kan virke positivt for kommunen og bygda.  
 
Nesset kommune behandlet klagen i møte 12.11.2015, og tok klagen til følge. Kommunen 
viser til at tiltaket i liten grad fører til ulemper for driften av bruket. 
 
Landbruksdirektoratet viser til vedtaket. 
  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet ved brev av 9.12.2015 om at man vurderte å 
gjøre om vedtaket med hjemmel i forvaltningsloven (fvl.) § 35 tredje ledd.  
  
Dine merknader til varselet om omgjøring 
Du kommenterte Fylkesmannen sitt varsel ved brev av 5.1.2016. Du ber om at det blir 
foretatt befaring før endelig avgjørelse. Du anfører at bare deler av tomten er høstet, og at 
den ligger i bratt terreng. På grunn av Landbruksdepartementet sin delingstillatelse ba 
dere ikke om å få tomten inn i kommuneplanens arealdel. Du viser til kommuneplanens 
arealdel hvor to boligfelt på dyrket mark ble nektet av Fylkesmannen, men omgjort av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du stiller spørsmål om et eventuelt avslag 
på deling er i strid med den sittende regjeringens intensjoner.  
  
Landbruksdirektoratet viser til brevet. 
  
Fylkesmannen sitt vedtak i saken 
Fylkesmannen gjorde om kommunen sitt vedtak i saken ved vedtak av 26.1.2016. 
Fylkesmannen avslo søknaden om deling. Fylkesmannen begrunnet vedtaket med at 
tomten består hovedsakelig av fulldyrka jord, som ifølge befaringen som jordbrukssjefen i  
kommunens foretok, er noe bratt, men drivverdig. Delingen vil medføre økt trafikk på 
jordveien som går forbi tomten. Dette kan gi grunnlag for miljømessige ulemper og 
arealbrukskonflikter mellom landbruket og brukerne av en fremtidig hytte. Generelt 
gjelder konfliktpotensialet både tilkomsten med landbruksmaskiner langs samme veg, 
samt støy, lukt og partikkelspredning fra høsting og kultivering av det tilgrensende 
jordbruksarealet. Dessuten vil deling gi driftsmessige ulemper ved at tomten blir svakere 
arrondert.  
 
Tidligere delingstillatelse kan ikke tillegges selvstendig vekt jf. jordloven § 12 åttende ledd 
Søknaden må vurderes ut fra forholdene i 2015. Til slutt skriver Fylkesmannen at 
kommunens vedtak uansett har en saksbehandlingsfeil, ettersom saken ikke er behandlet 
etter omdisponeringsbestemmelsen i jordloven § 9 først, jf. jordloven § 12 annet ledd. 
Dette kan i seg selv medføre at vedtaket er å anse som ugyldig.  
 
Samlet sett kommer Fylkesmannen til at kommunen ikke har foretatt en tilstrekkelig 
avveining av momentene i jordloven § 12 tredje ledd. Etter Fylkesmannen sin oppfatning 
er vedtaket av 26.11.2015 egnet til å dreie praksis i en klart uheldig retning.  
 
Landbruksdirektoratet viser til vedtaket. 
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Din klage på Fylkesmannen sitt vedtak 
Du påklaget Fylkesmannen sitt vedtak ved brev av 14.2. Du ba om befaring av 
eiendommen, ettersom du ikke har vært kjent med at det har blitt foretatt befaring 
tidligere. Du anfører at tomta ligger inntil eksisterende hyttebebyggelse, i tillegg har det 
stått en liten gårdssmie på tomta. Fram til 1960 var det også slipp for rutebåten på 
Eikesdalsvatnet på stedet, og eiendommen var bebygd med naust. I tillegg viser du til at 
kun en del av tomta er blitt høstet.  
 
Landbruksdirektoratet viser til klagen. 
  
Fylkesmannen sin behandling av klagen 
Fylkesmannen varslet ved brev av 7.3.2016 at de ville foreta befaring på eiendommen på 
bakgrunn av opplysningene i klagen. Befaringen foregikk 17.3.2016.  
 
Ved brev 8.4.2016 opprettholdt Fylkesmannen sitt vedtak, og oversendte saken til 
Landbruksdirektoratet for endelig klagebehandling. Av befaringen fremkom det at hytta 
var tiltenkt en plassering lengre sør på tomta, som i hovedsak består av kratt og stein. 
Fylkesmannen forholder seg imidlertid til gjeldende vedtaket til kommunen, som dannet 
grunnlaget for delingsvedtaket. Denne tomten er på fulldyrket areal. Fylkesmannen 
anfører at tiltaket uansett vil medføre drifts- og miljømessige ulemper. Plasseringen av 
hytta har dermed ikke hatt avgjørende betydning for avgjørelsen.   
 
Fylkesmannen anfører at eksisterende hyttebebyggelse er utleiehytter som hører til 
hovedbruket. Disse er en ressurs i form av leieinntekter, og kan derfor ikke sammenlignes 
med en fradelt hyttetomt. I tillegg skal det etter omdisponeringsvurderingen i jordloven § 
9 tas legges vekt på plansituasjonen i området. I umiddelbar nærhet er det regulert inn et 
hyttefelt, noe som tilsier at fradeling ikke bør tillates. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
anledning til å vektlegge i vurderingen etter § 12 hva som vil være privatøkonomisk å 
foretrekke for eieren.  
 
Landbruksdirektoratet viser til brevet. 
  
Landbruksdirektoratet mottok oversendelsen først 31.1.2017. Landbruksdirektoratet 
informerte deg ved brev av 6.2.2017 om av vi tok sikte på å behandle saken innen 
15.3.2017.  
  
Landbruksdirektoratet bemerker 
Landbruksdirektoratet er klageinstans i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd. 
Etter fvl. § 34 kan Landbruksdirektoratet som klageinstans prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Videre skal Landbruksdirektoratet vurdere de 
synspunkter som klageren kommer med, og påse at saken er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes, jf. § 33 femte ledd. Som klageinstans kan Landbruksdirektoratet selv treffe 
nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til 
helt eller delvis ny behandling, jf. § 34 siste ledd. 
  
Klagefristen 
Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er kommet frem til deg, jf. fvl. § 29 første ledd. 
Fylkesmannen sitt vedtak er datert 26.1.2016. Klagen er datert 14.2.2016. Det er innen 
fristen. 
 
Fristene i fvl. § 35 tredje ledd 
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Etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd kan klageinstans eller overordnet myndighet 
omgjøre et vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot, blant annet dersom 
hensynet til offentlige interesser tilsier det. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd må i 
så fall sendes innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at 
vedtaket er omgjort, må sendes innen tre måneder etter samme tidspunkt. Nesset 
kommune innvilget søknaden den 12.11.2015. Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte 
klager melding om at vedtaket ville bli overprøvd den 9.12.2015. Fylkesmannen sendte 
melding om at vedtaket var omgjort den 26.1.2016. Fristene i fvl. § 35 er dermed 
overholdt.  
  
Deling av eiendommen krever godkjennelse  
I § 12 første ledd står det at "deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennast av departementet". Gnr. 77 bnr. 5 blir nytta til jordbruk i 
dag. Deling av eiendommen krever derfor godkjennelse.  
  
I § 12 annet ledd står det at «Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn 
jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt 
samtykke til omdisponering etter § 9.» Det er altså en forutsetning for å få behandlet 
delingssøknaden, at man først har gitt tillatelse til omdisponering etter § 9. Dersom man 
ikke har behandlet saken etter § 9, foreligger det ikke hjemmel til å avgjøre 
delingsspørsmålet, jf. Prop. 127 L (2012-2013) s.43. 
 
I denne saken har kommunen gitt tillatelse til deling etter § 12 uten å først ha gitt tillatelse 
til omdisponering.  Dette er en saksbehandlingsfeil, som vi mener har virket inn på 
vedtakets innhold jf. fvl § 41. Vedtaket til kommunen er dermed ugyldig.  
 
Fylkesmannen har påpekt dette i sitt vedtak, men har fortsatt omgjort delingstillatelsen, jf. 
fvl § 35 tredje ledd. Vi mener at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel for oss til å 
klagebehandle delingsspørsmålet, ettersom kommunen ikke har behandlet spørsmålet om  
omdisponering.  
 
Landbruksdirektoratet opphever derfor Fylkesmannen sitt vedtak, og sender saken til ny 
behandling hos Nesset kommune jf. fvl § 34 fjerde ledd. Nesset kommune må ta stilling til 
omdisponering etter jordloven § 9 gis før den tar stilling til søknad om fradeling.  
  
Vedtak: 
Landbruksdirektoratet opphever Fylkesmannen sitt vedtak, og sender saken 
til ny behandling hos kommunen.  
  
  
Dette vedtaket er et enkeltvedtak etter fvl § 2 første ledd bokstav a, og kan påklages, jf. fvl. 
§ 28 første ledd. Du har rett til innsyn i sakens dokumenter etter fvl. §§ 18 og 19.  
  
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Berit Lundamo Maja Sandvik Schartum 
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Oversendelse av vedtak etter jordloven § 12 

Landbruksdirektoratet viser til vedlagte vedtak av 29.3.2017. Saken er sendt tilbake til 
Nesset kommune grunnet at kommunens opprinnelige vedtak i møte 12.11.2015 anses som 
ugyldig, jf. fvl § 41. 
 
Ettersom søknaden om fradeling av tomt til fritidsbolig innebærer en omdisponering av 
arealet, må kommunen behandle søknaden etter jordlovens bestemmelse om 
omdisponering, jf. jordloven § 9, før man behandler delingssøknaden. Dette følger av 
jordloven § 12 annet ledd.  
 
Landbruksdirektoratet ber derfor kommunen behandle saken på nytt etter jordloven § 9. 
Ved nærmere spørsmål, bes kommunen ta kontakt med Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal.   
 
   
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Berit Lundamo Maja Sandvik Schartum 
fung. seksjonssjef førstekonsulent 
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Opphevelse av vedtak - fradeling av fritidstomt  gnr. 77 bnr. 5 i Nesset 
kommune 

 
Sammendrag: Fylkesmannen sitt vedtak oppheves. Saken sendes til Nesset kommune 
for ny behandling etter jordloven § 9.   
 
 
Du søkte om deling av gnr. 77 bnr. 5 i Nesset kommune ved brev av 3.8.2014 til 
kommunen.  
  
Om eiendommen 
Gnr. 77 bnr. 5 har et ifølge Gårdskart et totalareal på 95,6 daa, hvorav 52 daa er fulldyrka 
jord, 3,8 daa innmarksbeite, 24,1 daa produktiv skog og 15,7 daa annet areal.  
 
Eiendommen er bebygd, og er regulert til LNFR-område. Eiendommen er fordelt over syv 
teiger. Du ønsker å fradele en tomt på 0,5 daa til fritidsbebyggelse. Formålet med 
fradelingen er å bygge fritidsbolig på tomten. Det omsøkte arealet ligger i strandsonen 
langs Eikedalsvatnet, og består av fulldyrka jord og noe jorddekt fastmark. På oversiden av 
tomten er det en vei, samt en mindre gårdsvei inn til det omsøkte arealet. Det står allerede 
to utleiehytter på samme jordstykke.  
 
Det omsøkte arealet har tidligere blitt tillatt fradelt av Landbruksdepartementet i 1982. 
Tomten ble imidlertid aldri fradelt i henhold til tillatelsen.    
  
Kommunen sitt vedtak i saken 
Du søkte kommunen om fradeling av 0,5 daa fra gnr. 77 bnr. 5 ved søknad av 3.8.2014. 
Nesset kommune v. jordbrukssjefen avslo delingssøknaden ved vedtak 13.7.2015. 
Kommunen viser til at tillatelsene som en gang ble gitt av Landbruksdepartementet 
uansett er foreldet og krever ny behandling. Jordbrukssjefen har vært på befaring, og 
konstaterte at hele tomten ligger på dyrka mark. Arealet er bratt, men drivverdig. Da 
jordbrukssjefen var på befaring var akkurat arealet slått sammen med øvrige 6 daa av den 
fulldyrkede jorda.  
 
Du påklagde kommunens vedtak 18.8.2015. Du reagerer på at delingstillatelsen gitt i 1982 
er foreldet. Tomtens størrelse og ressursgrunnlag har ikke endret seg siden den tid. Du 
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anfører at din søster har et ønske om å bygge hytte på det omsøkte arealet, og at 
hyttebygging kan virke positivt for kommunen og bygda.  
 
Nesset kommune behandlet klagen i møte 12.11.2015, og tok klagen til følge. Kommunen 
viser til at tiltaket i liten grad fører til ulemper for driften av bruket. 
 
Landbruksdirektoratet viser til vedtaket. 
  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet ved brev av 9.12.2015 om at man vurderte å 
gjøre om vedtaket med hjemmel i forvaltningsloven (fvl.) § 35 tredje ledd.  
  
Dine merknader til varselet om omgjøring 
Du kommenterte Fylkesmannen sitt varsel ved brev av 5.1.2016. Du ber om at det blir 
foretatt befaring før endelig avgjørelse. Du anfører at bare deler av tomten er høstet, og at 
den ligger i bratt terreng. På grunn av Landbruksdepartementet sin delingstillatelse ba 
dere ikke om å få tomten inn i kommuneplanens arealdel. Du viser til kommuneplanens 
arealdel hvor to boligfelt på dyrket mark ble nektet av Fylkesmannen, men omgjort av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du stiller spørsmål om et eventuelt avslag 
på deling er i strid med den sittende regjeringens intensjoner.  
  
Landbruksdirektoratet viser til brevet. 
  
Fylkesmannen sitt vedtak i saken 
Fylkesmannen gjorde om kommunen sitt vedtak i saken ved vedtak av 26.1.2016. 
Fylkesmannen avslo søknaden om deling. Fylkesmannen begrunnet vedtaket med at 
tomten består hovedsakelig av fulldyrka jord, som ifølge befaringen som jordbrukssjefen i  
kommunens foretok, er noe bratt, men drivverdig. Delingen vil medføre økt trafikk på 
jordveien som går forbi tomten. Dette kan gi grunnlag for miljømessige ulemper og 
arealbrukskonflikter mellom landbruket og brukerne av en fremtidig hytte. Generelt 
gjelder konfliktpotensialet både tilkomsten med landbruksmaskiner langs samme veg, 
samt støy, lukt og partikkelspredning fra høsting og kultivering av det tilgrensende 
jordbruksarealet. Dessuten vil deling gi driftsmessige ulemper ved at tomten blir svakere 
arrondert.  
 
Tidligere delingstillatelse kan ikke tillegges selvstendig vekt jf. jordloven § 12 åttende ledd 
Søknaden må vurderes ut fra forholdene i 2015. Til slutt skriver Fylkesmannen at 
kommunens vedtak uansett har en saksbehandlingsfeil, ettersom saken ikke er behandlet 
etter omdisponeringsbestemmelsen i jordloven § 9 først, jf. jordloven § 12 annet ledd. 
Dette kan i seg selv medføre at vedtaket er å anse som ugyldig.  
 
Samlet sett kommer Fylkesmannen til at kommunen ikke har foretatt en tilstrekkelig 
avveining av momentene i jordloven § 12 tredje ledd. Etter Fylkesmannen sin oppfatning 
er vedtaket av 26.11.2015 egnet til å dreie praksis i en klart uheldig retning.  
 
Landbruksdirektoratet viser til vedtaket. 
  
Din klage på Fylkesmannen sitt vedtak 
Du påklaget Fylkesmannen sitt vedtak ved brev av 14.2. Du ba om befaring av 
eiendommen, ettersom du ikke har vært kjent med at det har blitt foretatt befaring 
tidligere. Du anfører at tomta ligger inntil eksisterende hyttebebyggelse, i tillegg har det 
stått en liten gårdssmie på tomta. Fram til 1960 var det også slipp for rutebåten på 
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Eikesdalsvatnet på stedet, og eiendommen var bebygd med naust. I tillegg viser du til at 
kun en del av tomta er blitt høstet.  
 
Landbruksdirektoratet viser til klagen. 
  
Fylkesmannen sin behandling av klagen 
Fylkesmannen varslet ved brev av 7.3.2016 at de ville foreta befaring på eiendommen på 
bakgrunn av opplysningene i klagen. Befaringen foregikk 17.3.2016.  
 
Ved brev 8.4.2016 opprettholdt Fylkesmannen sitt vedtak, og oversendte saken til 
Landbruksdirektoratet for endelig klagebehandling. Av befaringen fremkom det at hytta 
var tiltenkt en plassering lengre sør på tomta, som i hovedsak består av kratt og stein. 
Fylkesmannen forholder seg imidlertid til gjeldende vedtaket til kommunen, som dannet 
grunnlaget for delingsvedtaket. Denne tomten er på fulldyrket areal. Fylkesmannen 
anfører at tiltaket uansett vil medføre drifts- og miljømessige ulemper. Plasseringen av 
hytta har dermed ikke hatt avgjørende betydning for avgjørelsen.   
 
Fylkesmannen anfører at eksisterende hyttebebyggelse er utleiehytter som hører til 
hovedbruket. Disse er en ressurs i form av leieinntekter, og kan derfor ikke sammenlignes 
med en fradelt hyttetomt. I tillegg skal det etter omdisponeringsvurderingen i jordloven § 
9 tas legges vekt på plansituasjonen i området. I umiddelbar nærhet er det regulert inn et 
hyttefelt, noe som tilsier at fradeling ikke bør tillates. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
anledning til å vektlegge i vurderingen etter § 12 hva som vil være privatøkonomisk å 
foretrekke for eieren.  
 
Landbruksdirektoratet viser til brevet. 
  
Landbruksdirektoratet mottok oversendelsen først 31.1.2017. Landbruksdirektoratet 
informerte deg ved brev av 6.2.2017 om av vi tok sikte på å behandle saken innen 
15.3.2017.  
  
Landbruksdirektoratet bemerker 
Landbruksdirektoratet er klageinstans i saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd. 
Etter fvl. § 34 kan Landbruksdirektoratet som klageinstans prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Videre skal Landbruksdirektoratet vurdere de 
synspunkter som klageren kommer med, og påse at saken er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes, jf. § 33 femte ledd. Som klageinstans kan Landbruksdirektoratet selv treffe 
nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til 
helt eller delvis ny behandling, jf. § 34 siste ledd. 
  
Klagefristen 
Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er kommet frem til deg, jf. fvl. § 29 første ledd. 
Fylkesmannen sitt vedtak er datert 26.1.2016. Klagen er datert 14.2.2016. Det er innen 
fristen. 
 
Fristene i fvl. § 35 tredje ledd 
Etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd kan klageinstans eller overordnet myndighet 
omgjøre et vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot, blant annet dersom 
hensynet til offentlige interesser tilsier det. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd må i 
så fall sendes innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at 
vedtaket er omgjort, må sendes innen tre måneder etter samme tidspunkt. Nesset 
kommune innvilget søknaden den 12.11.2015. Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte 
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klager melding om at vedtaket ville bli overprøvd den 9.12.2015. Fylkesmannen sendte 
melding om at vedtaket var omgjort den 26.1.2016. Fristene i fvl. § 35 er dermed 
overholdt.  
  
Deling av eiendommen krever godkjennelse  
I § 12 første ledd står det at "deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennast av departementet". Gnr. 77 bnr. 5 blir nytta til jordbruk i 
dag. Deling av eiendommen krever derfor godkjennelse.  
  
I § 12 annet ledd står det at «Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn 
jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt 
samtykke til omdisponering etter § 9.» Det er altså en forutsetning for å få behandlet 
delingssøknaden, at man først har gitt tillatelse til omdisponering etter § 9. Dersom man 
ikke har behandlet saken etter § 9, foreligger det ikke hjemmel til å avgjøre 
delingsspørsmålet, jf. Prop. 127 L (2012-2013) s.43. 
 
I denne saken har kommunen gitt tillatelse til deling etter § 12 uten å først ha gitt tillatelse 
til omdisponering.  Dette er en saksbehandlingsfeil, som vi mener har virket inn på 
vedtakets innhold jf. fvl § 41. Vedtaket til kommunen er dermed ugyldig.  
 
Fylkesmannen har påpekt dette i sitt vedtak, men har fortsatt omgjort delingstillatelsen, jf. 
fvl § 35 tredje ledd. Vi mener at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel for oss til å 
klagebehandle delingsspørsmålet, ettersom kommunen ikke har behandlet spørsmålet om  
omdisponering.  
 
Landbruksdirektoratet opphever derfor Fylkesmannen sitt vedtak, og sender saken til ny 
behandling hos Nesset kommune jf. fvl § 34 fjerde ledd. Nesset kommune må ta stilling til 
omdisponering etter jordloven § 9 gis før den tar stilling til søknad om fradeling.  
  
Vedtak: 
Landbruksdirektoratet opphever Fylkesmannen sitt vedtak, og sender saken 
til ny behandling hos kommunen.  
  
  
Dette vedtaket er et enkeltvedtak etter fvl § 2 første ledd bokstav a, og kan påklages, jf. fvl. 
§ 28 første ledd. Du har rett til innsyn i sakens dokumenter etter fvl. §§ 18 og 19.  
  
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
Berit Lundamo Maja Sandvik Schartum 
fung. seksjonssjef førstekonsulent 
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 24/17 20.11.2017 
Utvalg for helse og omsorg 24/17 20.11.2017 
Utvalg for oppvekst og kultur 24/17 29.11.2017 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/17 05.12.2017 
Nesset formannskap  07.12.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Oppstart 
detaljprosjekt 
 

Vedlegg 
1 Uttale fra sektormyndighetene 

 

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

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

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

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2016/638-44 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

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

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

  16 omsorgsboliger fastholdes. 
 

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

  Bygging av helsehus planlegges i kommunal regi. 
 

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

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

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

 
Prosjektet har hatt høy prioritet i administrasjonen.  
 
Ved å legge det nye bygget på parkeringsplassen ved kommunehuset, vil det være gode 



muligheter for videre utvikling/ utbygging av bygget i fremtiden. Skissene til nytt bygg er 
utarbeidet med tanke på å kunne bygge til ytterligere en etasje over legesenter/ 
tannhelsesenter, med inntil 7 leiligheter. Det vil også være tilrettelagt for en mulig 
sammenbygging med kommunehusets vestfløy/ administrasjonsfløy, om fremtiden skulle 
vise behov for det. 
 

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

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

f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger 
for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; 
Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, 
ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært 
nevnt i korrespondanse med kommunen. 

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

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

 
Kostnader forbundet med peling kommer an på byggets dimensjoner. Det reelle 
kostnadsbildet vil først fremkomme etter anbudskonkurransen. Det vil også være opp til 
entreprenør å velge løsning for å sikre at forholdene i grunnen blir ivaretatt, og at bygget 
reises på en sikker og stabil fundamentering. 
Ut i fra kalkyle programmet vårt og med et anslag på om lag 50 peler, ved det minste 
alternativet som har vært skissert, vil kostnadene med peling ligge på om lag 700 000,- 
inkl mva., og om lag det dobbelte ved vinkelbygget. 



Kostnader forbundet med peling er ikke tatt inn i kostnadsberegningene for noen av 
alternativene, dog må et bygg med dette omfang uansett fundamenteres forsvarlig, 
uavhengig av plassering i Eidsvåg sentrum. 
 
NVE har gitt tilbakemelding om at de ikke har noen merknader til at tomten benyttes, så 
fremt at kommunene holder seg til de kravene til tiltak som er gitt i reguleringsplanen for 
området. 
 
Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader til at det bygges omsorgsboliger på det 
aktuelle arealet. De ber oss om at vi ser på muligheten for å knytte området øst for den 
gamle brannstasjonen til samme avkjøring ved å anlegge en intern veg. 
 
Fylkeskommunen har ikke vesentlige merknader til at reguleringsplanen for området 
endres. De råder Nesset kommune til å behandle byggeprosjektet som en mindre endring 
av reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine ansvarsområder ingen vesentlige merknader til endringene 
i planen, og kommunen kan for deres del gå videre med planarbeidet med endringene som 
grunnlag. 
 

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

Helse – og omsorg må avklares før endelig vedtak. 
 

Tabell 1: Ved alternativ mindre bygg kan kostnadene bli som følger;  
Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1745 26 000 45 370 000 
Hjemmetjeneste 367 26 000 9 568 000 
Legesenter 438 26 000 11 388 000 
Boder/ garasjer til 
omsorgsboligene 

 Stipulert 4 500 000 

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

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

Refusjon MVA   15 000 000 
Økt lånebehov   52 892 500 

 
Dette viser at ved å bygge det minste alternativet vil Nesset kommune spare om lag kr 21 000 000 i økt 
lånebehov. Derimot vil Nesset kommune få betydelige leieinntekter ved et helsehus, noe som betyr at 
helsehuset skal være så godt som selvfinansierende. Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil 
ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset 
kommune får, uavhengig om man velger å gå for et større helsehus med flere funksjoner, eller om man kun 
velger å bygge omsorgsboliger, hjemmetjeneste og legesenter. 
 



Det reelle omfanget av prosjektet vil først fremkomme etter at anbudskonkurranse er gjennomført. Det 
presiseres at realisering av prosjektet kun vil skje ved at prosjektet godkjennes politisk etter 
anbudskonkurransen. Det vil bli tatt forbehold i konkurransen om at prosjektet må godkjennes politisk før 
igangsetting, og at hele eller deler av prosjektet kan endres eller avlyses om prosjektet ikke får 
finansiering. 
 
Tomtevalg 
Tomtevalget for nytt helsehus på sør og østsiden av parkeringsplassen ved kommunehuset kan bebygges. I 
forbindelse med det pågående forprosjektet for nytt helsehus, ble det av Norconsult AS gjennomført en 
grunnundersøkelse av aktuell tomt høsten 2016. Denne undersøkelsen viser at tomten kan bebygges, men at 
direkte fundamentering ikke er å anbefale. Det anbefales at bygget pelefundamenteres. Prosjektet har i 
løpet av forprosjektet vært presentert for sektormyndighetene, de har ikke vesentlige merknader til 
utbygging av aktuelt areal. De viser kun på noen forhold som bør vurderes i forbindelse med planlegging 
av bygget. Tomten har en sjønær plassering, med god utsikt og gode solforhold. Tomten er sentrumsnær og 
beboerne i omsorgsboligene vil ha gode muligheter til å selv å kunne nå servicefunksjoner slik som butikk, 
frisør, bibliotek og annet på egenhånd. Tomten er også godt tilrettelagt for brukere med behov for rullator 
eller rullestol. Dette gir frihet og mestring for beboerne. Tomten er tilknyttet strandpromenaden, noe som 
gir gode muligheter for fysisk aktivitet.  
 
Helsehuset 
Det nye helsehuset planlegges med en tofløyet vinkelformasjon, hvor omsorgsboligene legges i den fløyen 
som plasseres helt mot sør av dagens parkeringsplass, og hvor tannhelse- og legesenter legges i den fløyen 
som plasseres helt mot øst av dagens parkeringsplass. Ved å bygge et såkalt helsehus, hvor flere funksjoner 
innenfor tilnærmet samme fagområde er lokalisert og har tett samarbeid, vil Nesset kommune være godt 
rustet for fremtiden. Ved å ha et velfungerende og sammensatt tilbud til innbyggerne, samt ved å sikre 
fremtidige arbeidsplasser, vil Nesset kommune være et attraktivt alternativ i forhold til bosetting og 
etablering. 
Innendørs parkeringshus for beboere i omsorgsboligene og hjemmetjenesten, anlegges i første nivå under 
omsorgsboligene. Parkeringshuset vil også ha plass for vaktmesternes biler som kompensasjon for at deres 
garasje må tas bort ved etalering av nytt helsehus. Parkeringshuset vil kun være tilgjengelig for de med 
parkeringsareal der, noe som vil hindre skad- og hærverk på kommunens biler i hjemmetjenesten og 
vaktmestertjenesten. Ekstra boder for beboerne i omsorgsboligene, til for eksempel lagring av rullestol til 
utebruk, vil også finnes i dette nivået.  
Omsorgsboligene tilrettelegges for en svært sammensatt brukergruppe med ulike behov, noe som betyr at 
boligene planlegges noe større enn minimumskravet til en omsorgsbolig. Dette for at boligene skal være 
mest mulig funksjonell, uavhengig av behov for hjelpemiddel. Det planlegges sågar også en omsorgsbolig i 
hver etasje med to soverom. Omsorgsboligene vil være tilknyttet hjemmetjenesten som skal kunne yte 
heldøgns pleie og omsorg til beboerne. Beboerne i omsorgsboligene vil få mulighet til å benytte felles 
utearealet på sørsiden av bygget ned mot sjøen. Området oppgraderes med uteplass og lekeplass. Det 
tilrettelegges for at beboerne ved omsorgsboligene skal få en skjermet uteplass på taket av bygget. Denne 
uteplassen kommer over annen bebyggelse i sentrum, noe som vi gi svært gode sol og utsiktsforhold. 
Dagsenter for eldre vil bli tilrettelagt med inngang via helsefløyen, noe som gjør at også brukere med 
vedtak ute i distriktet kan benytte dette. Dette vil bli et tilbud som man må ha vedtak om dagsentertilbud 
for å kunne benytte, som blir tilrettelagt for brukerne. En del av brukerne av dette tilbudet vil nok også 
være beboere ved de nye omsorgsboligene. Det blir da et lett tilgjengelig tilbud, hvor de kan få mulighet til 
å utføre ulike aktiviteter, ha mulighet for å kjøpe seg lunsj og middag, samt en sosial arena hvor de vil møte 
andre. 
Hjemmetjenesten vil få en egen avdeling tilknyttet både helsefløyen og omsorgsboligene som vil være 
tilrettelagt for deres behov og drift. De vil også få en egen base i hver etasje med omsorgsboliger hvor de 
vil ha mulighet til å avlevere avfall, skittentøy, smittevernutstyr og annet for oppsamling/ henting.  
Den offentlige tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den private tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Noe de alle har ønsket. Den offentlige tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler 
som styrker den videre driften i Nesset kommune. Lokalene tilpasses deres ønsker og behov. Arealer som 
kan være felles med den private tannhelsetjenesten planlegges. Dette vil kunne være blant annet venterom, 
maskinrom for kompressor og bøttekott. 



Den private tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den offentlige tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Den private tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler for videre drift, tilpasset 
ønsker og behov. Nye og moderne lokaler vil gjøre det mer attraktivt for private aktører å drive 
tannhelsetjenester i Nesset kommune. 
Legesenteret vil ha felles pauserom og garderobe med den offentlige og private tannhelsetjenesten. 
Legesenteret vil få arealer tilrettelagt for deres drift og behov. Blant annet vil de få en skadestue/ skiftestue 
mer enn hva de har i dagens lokaler, noe som det ofte viser seg å være behov for, særlig i forhold til 
akuttbehandling. Lokalene blir tilpasset universell utforming, noe som vil gjøre det lett tilgjengelig for alle 
brukerne. Legesenteret vil også få en sluse ved resepsjonen for å kunne ivareta pasientsikkerheten i forhold 
til sensitive opplysninger på en bedre måte enn ved dagens situasjon, hvor området for resepsjon/ 
timebestilling også benyttes til venterom. 
Ambulansestasjon blir planlagt i enden av helsefløyen, lengst opp mot veien. Ambulansestasjonen legges 
til i anbudskonkurransen som en opsjon. Fra ambulansegarasjen vil det være direkte adkomst til en 
akuttkorridor for mottak av pasienter, tilknyttet legesenterets skadestuer. Ambulansegarasjen vil dermed 
fungere både som garasje for ambulansene, og som akuttmottak. Dette vil gi en skjerming av pasienter ved 
flytting mellom ambulanse og legesenter, noe som vil bli en stor forbedring fra dagens situasjon hvor 
pasientflyttingen skjer uskjermet og utendørs på parkeringsplassen ved legesenteret/ kommunehuset. 
Ambulansestasjonen vil være en del av helsebygget som kun realiseres om en kontrakt for langtidsleie 
inngås før bygging av helsehuset påbegynnes. Alternativet til ambulansestasjon er et overbygget og 
skjermet akuttmottak. 
 
Leietakere 
Det har vært gjennomført møter/ samtaler med de aktuelle leietakerne, og alle er positive til å bli med inn i 
det nye helsehuset. Alle peker på de positive virkningene av å være samlokalisert med de øvrige leietakerne 
og hjemmetjenesten. Noe som gjør at en får et sammensatt og bredt fagfelt på en plass. Leietakerne ser det 
også som svært positivt at de slipper å flytte til midlertidige lokaler mens oppussing/ renovering av dagens 
lokaler pågår. Derimot har alle påpekt at de tar forbehold om svært økte leiepriser. De er forberedt på noe 
økning basert på økt standard, men ikke en uforholdsmessig økning. 
De aktuelle leietakerne er; 

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

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

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

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

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

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



 
Tabell 2; Anslåtte kostnader og arealer i helsehuset;  

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

Mulig tilskudd til dagsenter fra 
Husbanken   2 680 000 

Refusjon MVA   21 700 000 
Økt lånebehov   74 035 000 

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

Enheter Antall 
enheter 

Leie pr 
enhet 

Total 
leie pr 
måned 

Total leie pr 
år 

Antall år  Total leie i 
perioden 

Omsorgsboliger, 1 sov 14 7 500 105 000 1 176 000 40 50 400 000 
Omsorgsboliger, 2 sov 2 8 500 17 000 192 000 40 8 160 000 
Garasjeplasser 13 1 000 13 000 156 000 20 3 120 000 
Ambulansestasjon 1 40 000 40 000 480 000 40 19 200 000 
Legesenter 1 100 000 100 000 1 200 000 50 60 000 000 
Tannhelsesenter privat 1  6 500 6 500 78 000 50 3 900 000 
Tannhelsesenter offentlig 1 15 000 15 000 180 000 50 9 000 000 



Hjemmetjeneste 1 0 0 0 50 0 
Dagsenter for eldre 1 0 0 0 50 0 
Totale leieinntekter i 
nedskrivingsperioden   296 500 3 558 000  153 780 000 

 
Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med 
disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset kommune vil ha, uavhengig om man velger å gå for et 
større helsehus med flere funksjoner, eller om man velger andre løsninger. 
 
Vurdering 
Ved å samlokalisere flere helsetjenester og omsorgsboliger i et felles helsehus vil Nesset kommune kunne 
gi gode og fremtidsrettede helsetjenester til sine innbyggere. Dette gir kommunen gode muligheter for gi 
svar på de utfordringene som den nasjonale samhandlingsreformen gir. Nesset kommune får dermed en 
unik mulighet til å kunne yte riktig hjelp til riktig tid, med helsepersonell med høy kompetanse.  
Tomten ses på som ideell i forhold til plassering av omsorgsboliger, basert på beboernes muligheter til å 
selv kunne utføre daglige gjøremål slik som handling, og benyttelse Eidsvåg sentrum sine tjenester.  
Sett helheten og mulighetene samlet, har rådmannen vurdert prosjektet dit hen at det mest hensiktsmessige 
for Nesset kommune er å samlokalisere de aktuelle tjenestene i ett større helsehus sammen med 
omsorgsboliger, som vist i alternativ 1 i PS 11/17. Rådmannen har innarbeidet prosjektet i økonomiplanen 
for 2018-2021. Derav kr 2 000 000 til gjennomføring av detaljprosjekt i 2018.  
For å kunne beholde forventet og ønsket fremdrift i prosjektet, er det viktig å få på plass et vedtak for å 
kunne komme videre med prosjektet. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet vil være svært kostnadskrevende, med høye låneopptak. Prosjektet vil kunne motta betydelige 
tilskudd fra Husbanken. De fleste arealer vil være for utleie, noe som vil gi leieinntekter til Nesset 
kommune. Samlet sett forventes det at bygget skal være tilnærmet selvfinansierende sett over tid. Lokaler 
til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Nesset kommune har også i dag 
utgifter forbundet med drift av hjemmetjeneste og dagsenter for eldre, men man vil måtte påregne noe økte 
kostnader i forhold til drift. 
 
Betydning for folkehelse 
På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er dette en svært sammensatt gruppe, hvor mange behov skal dekkes. Noen av søkerne vil 
ha mindre behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter at de har fått en egnet bolig med mulighet 
for å lett komme seg til nødvendige servicefunksjoner. Andre vil være avhengig av tilsyn og pleie mer eller 
mindre gjennom hele døgnet, og av flere fagpersoner samtidig. Behovet for tekniske hjelpemidler, 
teknologi og varslingstjenester vil også variere i stor grad. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, 
hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten kan Nesset kommune tilby 
beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset 
kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet og tverrfaglig helseteam. Ved å legge opp til 
parkeringshus med innendørs adkomst fra heis vil man kunne hindre fallulykker ved at beboerne slipper ut 
på is og snødekt areal for å nå bilene sine. Ved å bygge et helsehus som også kan fungere som sosial 
møteplass, vil man forebygge sosial isolasjon og ensomhet.



















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 25/17 29.11.2017 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 27/17 05.12.2017 
Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 16/17 04.12.2017 
Administrasjonsutvalget 8/17 04.12.2017 

 
 
 
 

Uttale til økonomiplan 2018 - 2021 
 

Vedlegg 
1 Økonomiplan 2018-2021 
2 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017 
3 Særutskrift formannskapets behandling - Økonomiplan 2018-2021 
4 Økonomiplan 2018-2021 - oppdatert talldel etter formannskapets behandling i møte 

23.11.2017 
  

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling 
 
Saksopplysninger 
Formannskapet skal i møte 23.11.2017 sak 104/17 behandle rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan 2018 – 2021. Deretter legges formannskapets innstilling til økonomiplan 2018 – 2021 ut til 
offentlig høring, jf. Kommuneloven § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3. Øvrige politiske utvalg har anledning til å 
komme med sin utale til økonomiplan gjennom sin formelle behandling av saken. Rådet for eldre og 
funksjonshemma og Utvalg helse og omsorg har ved sine utvalgsledere, valgt å flytte fram sine møter fra 
tirsdag 28. november til mandag 20. november 2017. Dette medfører at disse to utvalgene ikke får 
anledning å uttale seg til økonomiplanen.  
Økonomiplanen for 2018-2021 skal endelig behandles i kommunestyrets møte 14. desember 2017.  
Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 som er sendt til 
formannskapet. Særutskrift fra formannskapets sin behandling av saken ettersendes med en eventuell 
oppdatert talldel av økonomiplanen.  
Hovedarbeidsmiljøet (HAMU) vil bli orientert om økonomiplanen i sitt møte 4.12.2017. 

Arkiv: :151 
Arkivsaksnr: 2017/536-79 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap  23.11.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Økonomiplan 2018-2021 
 

Vedlegg 
1 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017 

 

Rådmannens innstilling 
 
1. Drift  

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår 

av heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017. 
 

2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 308 -222 333 -222 940 -222 640

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 776 10 408 12 835 13 428

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716

Netto driftsutgifter -644 -3 606 -4 127 -3 496

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 -211 310 -321

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

Arkiv: :151 
Arkivsaksnr: 2017/536-77 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 3 975 3 975 3 975 3 975

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 210 888 208 319 205 978 205 716

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 
16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 
nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017.  Bruk 
av kraftfondet utgjør kr 7 702 000 for 2018. 
 



1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk 
behandling i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017: 
 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 68 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 84 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 87 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2018 2019 2020 2021
Lånemidler -33 572 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 170 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -87 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 



 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 
år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i 
balanse. 

Kommunene skal innen utgangen av 2017 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en 
bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være 
realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i 
budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag 
og nødvendige avsetninger.  

Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument.  Det vil si 
at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår.  Slik behandling er det lagt 
opp til også dette året.  Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret 
den 14.12.2017. 
  
Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2017-2020 som ble vedtatt i sak 
137/16 i kommunestyrets møte den 15.12.2016. 
 
Politiske føringer legger bånd på rådmannens handlingsrom, bl.a.: 
 

- Sak 16/16 den 18.2.16 videreføring av legevakt på kveld 
- Sak 75/16 den 23.6.16 vedr. kommunereform og kommunestruktur, pkt. 6: 

«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020.»  

 
I framlagt økonomiplan har rådmannen i det vesentligste holdt seg til rammene til enhetene som ble fordelt 
i forrige økonomiplan, med tillegg av lønns- og prisvekst. Det er også lagt inn beskrivelser på hvilke 
konsekvenser det får for tjenestetilbudet at enhetenes rammene nå er redusert. Det er ikke gått veldig mye i 
detalj. Det er lagt opp til at rådmannen må vurdere underveis hvilke tiltak som må til for å holde ramma.  
 
 
 
 
 
 
 
Det er lagt inn følgende endringer fra 2017 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til 
prognose på regnskap for 2017: 
 
(minus = inntekt) 
Økonomiplan, oppsummert           (1000 kr) B 20171 R 20172 2018 2019 2020 2021 
Frie inntekter:             
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning -95 247 -95 428 -3 546 -4 597 -5 229 -4 954 
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning -83 759 -82 540 -1 993 -1 993 -1 993 -1 993 
Eiendomsskatt -19 000 -18 400 38 38 38 38 



Slag av konsesjonskraft (netto) -4 750 -4 750 0 0 0 0 
Konsesjonsavgifter -8 367 -8 367 0 0 0 0 
Momskompensasjon drift  -5 000 -5 500 -500 -500 -500 -500 
Andre kompensasjonsinntekter -535 -535 213 239 264 289 
Økning frie inntekter, netto -216 658 -215 520 -5 788 -6 813 -7 420 -7 120 
Frie inntekter, akk. tall (prog R2017 + endring år)     -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 

Finans:             
Renter netto 5 853 5 253 -153 -295 243 12 
Avdrag 11 824 11 824 -324 -324 -324 -324 
Nye investeringer i perioden, finanskostn  426   336 1 783 3 714 4 529 
Inntekt VA (kalk.renter og avskr.) -2 382 -2 453 -863 -1 536 -1 505 -1 496 
Renter lån Nesset kraft as -1 030 -963 119 119 46 46 
Utbytte -3 000 -1 421 -1 579 -1 579 -1 579 -1 579 
Sum finans, netto 11 691 12 240 -2 464 -1 832 595 1 188 

Finans, akk. tall (prog R2017 + endring år)     9 776 10 408 12 835 13 428 

Enhetene - endring 203 842 204 859 6 029 3 460 1 119 857 

Enhetene, akk. tall (prog R2017 + endring år)     210 888 208 319 205 978 205 716 

Kraftfond, nto avsetning til 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk   -4 980         

Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning -2 692 -1 156 -3 173 -211 310 -321 

 Merforbruk/mindreforbruk 0 -740 0 0 0 0 

Akkumulert avsetning til disposisjonsfond3   4 297 1 124 913 1 223 902 

 1)Opprinnelig budsjett 2017, 2)Prognose for regnskap 2017, 3)Antatt disposisjonsfond per 31.12. hvert enkelt år  
 
 
Oversikten viser at prognosen for regnskap 2017 er på kr 0,7 mill i mindreforbruk per oktober 2017. Dette 
skriver seg i det vesentligste fra forventet høyere skatteinngang (oppdatert prognose etter framlegging av 
statsbudsjettet 2018). 
 
Av oversikten går det fram at nye tiltak genererer mye finanskostnader i perioden. Det er spesielt 
helsesenter inkl. omsorgsboliger og heimetjeneste som utløser store finanskostnader. Dette forventes å tas 
inn igjen i form av økte inntekter på husleie og disse inntektene er lagt inn på enhetene. Derfor reduseres 
utgiftene til enhetene i perioden. 
 
Inntekter  
 
Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 183,5 mill. Dette er i tråd med prognosen i 
Statsbudsjettet for 2018, og utgjør en økning på kr 5,5 mill fra anslag på regnskap for 2017. Nesset 
kommune avviker normalt ikke vesentlig fra prognosen for frie inntekter. Økningen i skatt og 
rammeoverføringer utover i perioden ligger i redusert trekk for overgang til differensiert arbeidsgiveravgift. 
I tillegg er det lagt inn fortsatt kompensasjon (skjønnsmidler) for differensiert arbeidsgiveravgift 2018, 
samt tilskudd for én person mer psykisk utviklingshemming, hvor samme økning er lagt inn som utgift i 
ramma til helse og omsorg.  
 
Det legges inn lønns- og prisvekst (deflator) i rammeoverføringene. Denne er beregnet til 2,6 prosent fra 
2017 til 2018.  
 
Eiendomsskatt 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 6.11.14 å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, 
fra 2015. Alle eiendommer blir taksert, unntatt de eiendommene som kommunen får grunnlaget fra 
Skatteetaten (formuesgrunnlag/boligerdier) på boliger, samt kraftanlegg.  
 



Eiendomsskatten videreføres i denne økonomiplanperioden og er beregnet ut fra gjeldende alminnelig sats 
på 7 promille på verker og bruk og næringseiendommer, og 3,58 promille på bolig- og fritidseiendommer. 
Sistnevnte er en økning fra 2017 på 0,08 promille for å komme likt ut med det som rådmannen i Molde 
kommune har lagt inn i sitt forslag. 
 
Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden. Regjeringens forslag om endring fra 2019 er 
ikke hensyntatt i økonomiplana. 
 
Salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter 
 
Rådmannen har videreført inntektene fra salg av konsesjonskraft fra tidligere økonomiplan,  
kr 4,75 mill årlig i hele perioden. Inntektene for 2017 er ifølge siste prognose fra Nesset kraft as (per 
august) på kr 4,8 mill.  
 
Kommunen får årlige konsesjonsavgifter med kr 8,367 mill. Midlene avsettes på fond. Rådmannen har 
foreslått bruk av fondet med kr 7,7 mill. i 2017 med bakgrunn i tidligere politiske føringer. 
 
Kompensasjonsinntekter 
 
Per oktober 2017 ser momskompensasjonen ut til å bli mellom 5,5 – 6 mill kroner, og dermed litt høyere 
enn budsjettert på grunn av økt aktivitet. Inntekter av momskompensasjon settes derfor til kr 6 mill årlig i 
hele økonomiplanperioden. 
 
Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, 
bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker/kirkeinventar. Kompensasjonen gis renter 
tilsvarende gjennomsnittlig Husbankrente. Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 
18 mill. per 1.1.2018. 
 
Kommunale gebyr 
 
Gebyrutvikling (normalgebyr) de neste årene ut fra lønns- og prisvekst, samt investeringer, viser følgende 
(ifølge beregningsmodellen Momentum Selvkost Kommune): 
 

Årlig gebyrendring fra året før Anslag fond 1.1.2018 2018 2019 2020 2021 
Vann kr 2,5 mill 7 % 5 % 5 % 6 % 

Avløp - kr 0,9 mill 34 % 36 % 23 % -27 % 

Slam kr 0,4 mill 0 % 7 % 16 % 6 % 

Renovasjon kr 0,5 mill 0 % 0 % 1 % 3 % 

Feiing og tilsyn kr 0,5 mill -74 % 0 % 3 % 23 % 

Total endring   9 % 13 % 11 % -8 % 
 
Innbyggerne som mottar tjenestene på ovennevnte selvkostområder skal betale det tjenesten koster i form 
av gebyrer. Det kan til tider være vanskelig å treffe eksakte gebyrer, derfor avsettes for mye innbetalt gebyr 
til fond. Eventuelt for lite innbetalt gebyr fører til framføring av underskudd. Når Nesset kommune skal 
slås sammen med to andre kommer i 2020 bør Nesset kommunes fond eller underskudd være tilnærmet 0. 
 
Rådmannen vil foreslå gebyrendringer i henhold til modellens beregninger med unntak av gebyrområdet 
for vann. Kr 0,8 mill av fondsmidlene er over 5 år gamle og bør derfor gå tilbake til abonnentene. Derfor 
mener rådmannen at vanngebyrene bør holdes uendret i 2018 for å få brukt om mer av avsatte midler.  
 
Finans 
 
I netto renter ligger renter av løpende lån, bankinnskudd, renter av ansvarlig lån i Nesset kraft as, og 
startlån. Oversikten viser ingen vesentlig endringer i perioden. Avdrag er nedjustert med kr 1 mill. i forhold 
til opprinnelig nedbetalingsplan. Beregning av minimumsavdrag for 2017 viser at kommunen betaler kr 1,5 
mill. mer nødvendig for å ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  Renter og avdrag på nye lån på tilsammen 
kr 109 mill. i perioden.  



 
Utbytte er videreført fra forrige økonomiplan med kr 3 mill årlig i perioden. 
 
Enhetene – spesifikasjon av endringer 
 
Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjettramme for 2017 som ble 
vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2016, sak 137/16. 
 

b) Lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 er lagt inn med henholdsvis 3 pst og 2 pst. Av dette er det 
avsatt kr 2,127 mill. på reserver til årslønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke 
beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden. 
 

c) Tiltakene er fra forrige økonomiplan 2017–2020, samt budsjettkorrigeringer i 2017 som er 
videreført i denne økonomiplanperioden, spesielt innenfor barnehage og brann. Detaljene ligger i 
økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i talldelen. 
 

d) Økte kostnader spesielt innenfor pleie og omsorg og tilskudd til private barnehager i 2018. Ikke 
alle kostnadene i 2018 videreføres i hele perioden. Oversikten viser at kostnadene reduseres i 
perioden og det er pga. at det forventes leieinntekter fra nybygd helsesenter og omsorgsboliger. 
Detaljene ligger i økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i 
talldelen. 
 

Rådmannen har mottatt søknad om tilskudd fra Eidsvåg idrettslag til kjøp av tråkkemaskin,  
kr 250 000. Det ligger ikke midler for utdeling av slike tilskudd i økonomiplana.  
 
Investeringer 
 
Flere av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er en videreføring av 
prosjekter fra 2017. 
 

Investeringer                                             (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

Investeringer vann og avløp 15 400 1 400 1 400 1 400 

Andre investeringer bygg og anlegg mv. 68 805 73 700 49 300 3 700 

Sum investeringer totalt 84 205 75 100 50 700 5 100 
 
 
De største prosjektene er fortsettelsen i ombygging av demensavdeling på Nesset omsorgssenter og nybygg 
helsesenter/ omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap Holtan 
 
Investeringene finansieres i det vesentlige med momskompensasjon, tilskudd fra Husbanken, og 
lånemidler. 
 

Endring på enhetene                  (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

a) Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

b) Lønns- og prisvekst 5 594 5 594 5 594 5 594 

c) Fra forrige økonomiplan og vedtak i 2017 -1 105 -1 377 -2 242 -2 142 

d) Rådmannens vurdering ifbm. nye tiltak fra 2018 2 557 260 -1 216 -1 578 

Nye rammer enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716 



Investeringer på vann og avløp er investeringer hvor kommunestyret har vedtatt til selvkost. Det betyr at 
kommunens innbyggere må betale kapitalkostnadene som påløper ved disse investeringene. 
 
Oppsummering investeringer og lån 
 
I perioden 2013-2016 er det investert i anleggsmidler for kr 142 mill. Per oktober 2017 er det budsjettert 
med investeringer på kr 107 mill. for 2017.  
 
Lånegjelda forventes å være på kr 366 mill ved utgangen av 2017, og en beholdning på ubrukte lånemidler 
på kr 15 mill.  
 
Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort.  I denne økonomiplanperioden 
er det budsjettert med totalt kr 215 mill. til investering i anleggsmidler, hvorav kr 20 mill. går til 
forbedringer innen vann- og avløpssektoren.  
  

Utvikling i lånegjeld til investeringer    (mill kr) 2018 2019 2020 2021 
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler 366,0 371,9 411,3 433,3 

Avdrag – løpende lån -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Nytt lån i økonomiplanperioden 17,6 52,0 35,7 3,9 

Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden -0,2 -1,1 -2,2 -2,7 

Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler 371,9 411,3 433,3 423,0 
 
Nye lån i perioden er anslått til totalt kr 109 mill. 
 
En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på 
kommunens tjenestetilbud. 0,5 prosentpoeng med økt rente utgjør kr 1,3 mill i økte finanskostnader. 
 
I tillegg til investering i anleggsmidler er det lagt inn en videreføring fra tidligere økonomiplan om opptak 
av startlån til videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette finansieres med lån fra Husbanken. 
Kommunal landspensjonskasse krever hvert år inn egenkapitalinnskudd som ikke kan lånefinansieres, men 
må finansieres med andre frie inntekter som momskompensasjon, investeringsfond, eller andre driftsmidler.  
 
Disposisjonsfond 
 
Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 4,297 mill. ved utgangen av 2017. Prognosen for 
regnskapet 2017 er et lite mindreforbruk. Det kan bety mer avsetning til disposisjonsfond. I framlagte 
økonomiplan er det budsjettert med netto bruk av fondet med kr 3,4 mill. 
  
Likviditet 
 
Akkumulert premieavvik for Nesset kommune er pr. 31.12.2016 på kr 18,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. 
Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra 
pensjonskassene forventes akkumulert premieavvik å bli redusert til  
kr 17,6 mill. ved utgangen av 2017, men øke til kr 24 mill. ved utgangen av 2018.  
Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre hvis det ikke finnes 
tilsvarende midler avsatt på fond.  
 
Det er store investeringer på gang hvor det forventes tilskudd fra Husbanken til finansiering av prosjektene. 
Det er gjort vedtak om, og tatt opp kr 30 mill. i byggelån i forbindelse med ombygging av demensplasser 
på NOS. Per oktober 2017 er det foreløpig ikke trukket noe på dette lånet. 
 
Det forventes at likviditeten er tilfredsstillende og at kommunen kan betale sine forpliktelser ved forfall. 
 
Vurdering 
 



Rådmannen mener at framlagt økonomiplan er så realistisk som mulig med bakgrunn i de politiske 
føringene som er gitt. Forøvrig bør en merke seg at budsjetterte renter kan være lavt budsjettert mens 
utbytte kan være noe høyt budsjettert, jf. historiske tall. Ellers er det årlig spenning rundt inntektene fra salg 
av konsesjonskraft. 
 
Enhetene har fått stramme rammer som kan gi enhetsledere og øvrige ansatte hodebry i forhold til å holde 
rammene. Rådmannen er spesielt bekymret for vedlikeholdet av kommunale anlegg hvor det er minimalt 
med midler til drift og vedlikehold utenom strøm, renhold og vaktmestertjeneste. Faren er at mangel på 
midler til reparasjoner i verste fall kan gå utover drift av tjenestetilbudet i bygg og anlegg. I tillegg er det 
veldig usikkert om bevilgning til kommunale veger holder. I 2017 har vedlikehold av veg vært nærmest 
fraværende og det har ført til stor slitasje på kommunens veger.  
 
Rådmannen foreslår økning av egenandeler innen pleie og omsorg for at Nesset kommune skal tilnærme 
seg satsene som Molde kommune har. Selv om satsene økes i henhold til rådmannens forslag vil Nesset 
kommune likevel ligge under satsene i Molde. 
 
Kommunen har ikke midler for utdeling av tilskudd til idrett og kultur. Eidsvåg idrettslag har søkt om 
tilskudd til tråkkemaskin, kr 250 000. Det er synd at kommunen ikke kan være med å bidra, men 
rådmannen ser ikke at noe annet kan nedprioriteres for å innvilge et slikt tilskudd. Nesset musikkfestival 
fikk tilsagn om tilskudd i 2017, finansiert av kraftfondet. Det er ikke helt korrekt å bruke av dette fondet til 
slike tilskudd. Kommunen har et Utviklingsfond som kommunestyret kan omdisponere til slike formål. 
Utviklingsfondet er et disposisjonsfond, et fond til fri bruk for kommunestyret. Rådmannen foreslår at det 
legges fram sak om endring av Utviklingsfondets vedtekter slik at fondet også kan benyttes til tilskudd til 
idrett og kultur. 
 
Mange av kommunens formålsbygg er gamle og har store behov for rehabilitering, enkelte mer enn andre. I 
intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nesset skal det være like mange arbeidsplasser på 
kommunehuset som det er i dag. Kommunehuset er i dårlig forfatning. Taket lekker og det står bøtter rundt 
omkring for å samle opp vannet. Rådmannen vurderer det er særs viktig å få skiftet tak og 
ventilasjonsanlegg. Begge har fått tilstandsgrad 3 i rapporten, som er den mest alvorlige. Dreneringen har 
fått tilstandsgrad 2, men det er registrert opptrekk av vann i ytterveggene. Rådmannen viser til kommunens 
økonomiske situasjon. I tillegg er det vedtatt store investeringsprosjekt i kommende økonomiplanperiode. 
Av den grunn har rådmannen ikke funnet rom for å sette av midler til rehabilitering av kommunehuset i 
kommende planperiode.  
 
Rådmannen har lagt fram ei økonomiplan i balanse. Det er spesielt år 2018 som gir de største økonomiske 
utfordringene. For ikke å redusere tjenestetilbudet har rådmannen brukt en vesentlig del av kommunens 
disposisjonsfond første året i perioden. I resten av perioden er økonomiplana balansert med bruk og 
avsetning til disposisjonsfondet i mindre grad. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
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1.    INNLEDNING 
 

Forord  
 
Kommunen skal fastsette en økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene, der det første året er 
budsjettet. Økonomiplan skal rulleres årlig. Det innebærer at økonomiplanen skal oppdateres og bygge på 
endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske 
konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperiode.  
 
Politiske prioriteringer og vedtak som påvirker rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 
2021: 
 

 Vedtak i kommunestyre 23.06.2016 sak 75/16: Vedtaket i denne saken legger en del føringer på hva 
kommunestyret vil opprettholde fram til 01.01.2020.  
«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofelleskap opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020.» 

 Store investeringer: 
o K-sak 10/17 Nesset omsorgssenter ombygging demens med en budsjettramme på kr 

63 200 000 (oppdatert til kr 65,7 mill. i en senere sak) 
o K-sak 20/17 nybygg bofelleskap for funksjonshemma 4 leiligheter Holtan. Anslått brutto 

kostnader kr 13 000 000. 
o K-sak 137/16 Brannstasjon i Eresfjord, kr 3 500 000  
o Prosjekt 600296: Nytt renseanlegg for vann i Eidsvåg, totalramme 22 350 000 kroner 

 I tillegg planlegges det for bygging av et nytt helsesenter i sentrum, som skal romme 16 
omsorgsboliger, kontor for hjemmetjeneste, legekontor, kontor for tannhelsetjenester og 
ambulansetjenesten. (planlagt byggestart 2018/2019) 

 Mottak av flyktninger: Kommunen har fått beskjed fra Integrerings- og mangfolds-direktoratet 
(IMDI) om at det ikke vil bli tildelt nye flyktninger til Nesset i 2018.  

 Eiendomsskatt, forslag til endringer i beskatning av verk og bruk. 
 
Flyktninger: På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre 
flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrering- og 
mangfolds direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI 
skriver i brev av 6.11.2017 til Nesset kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for 
bosetting ikke vil være nødvendig å be Nesset kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i 
planperioden er for tidlig å si noe om. Reduksjon i antall bosette vil på sikt påvirke flyktning tjenesten og 
voksenopplæringen. Av den grunn mener rådmannen at samarbeid med Molde og Midsund, nye Molde 
kommune, må intensiveres.  
 
Eiendomsskatt: Regjeringen foreslår en rekke innstramninger i eiendomsskatten. Det foreslås bl.a. å fjerne 
adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner (maskinskatt) med 
unntak av vindkraftverk og deler av petroleumsanlegg. Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg 
(kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett mv.) i all hovedsak frita for eiendomsskatt. Det er foreslått 
overgangsordninger som gir en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 2019. Det er stor usikkerhet 
om foreslåtte endringer i eiendomsskatt på verker og bruk og kraftanlegg blir vedtatt. Rådmannen har derfor 
valgt å ikke ta høyde for disse endringene i forslag til økonomiplan for 2018 – 2021. Imidlertid foreslår 
rådmann en liten økning i skattesatsen fra 3,5 promille til 3,58 promille. Viser her til at Molde kommune har en 
skattesats på 3,58 (harmonisering).  
 
Det politiske handlingsrommet i kommende økonomiplanperiode målt i kroner kan oppleves som svært 
begrenset, men dette må ses i lys av at rådmannens forslag i stor grad er et resultat av ovennevnte og tidligere 
politiske beslutninger.  
 
Kommunen har selv ansvaret for god økonomistyring. En kommune med god økonomi og et handlingsrom vil 
kunne møte innstramminger eller utforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere 
års avsetninger, uten at det får en direkte konsekvens for tjenestetilbudet.   
 
Økonomiplanen er et omfattende styringsdokument med mye faktabasert informasjon om Nesset kommune sin 
virksomhet.  
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Budsjett og økonomiplan er den viktigste saken som behandles i kommunestyre i løpet av året. Kommunestyret 
foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens ressurser skal forvaltes og fordeles.  
 
Kommunereform og forberedelsene til å etablere en ny kommune sammen med Molde og Midsund vil i denne 
økonomiplanperioden bli en stor og omfattende arbeidsoppgave både for politikerne og administrasjon. Nesset 
kommune skal drives som egen kommune fram til 01.01.2020 og innbyggerne skal motta tjenester som 
forventet.  
 
Svikt i kommunens inntekter (eiendomsskatt, konsesjon- og kraftinntekter) og økte finanskostnader gjør at 
2018 vil bli nok et krevende år. Rådmannens oppgave er å tilrettelegge driften innenfor den økonomiske 
rammen som kommunestyret fastsetter. Rådmann er innforstått med at de 2 årene som er igjen som egen 
kommune vil bli krevende. Ny organisering av tjenestetilbudet og det å forme en ny kommune krever 
nytekning i hele planperioden. Rådmannen ser det som viktig i denne omstillingsprosessen å ivareta våre 
brukere, kommunens innbyggere og ansatte. Oppfølging av ansatte og legge til rette for medvirkning vil bli 
både krevende og utfordrende.   
 
Kommunestyret sitt vedtak om at tjenestruktur skal opprettholdes fram til 1.01.2020 påvirker driftsbudsjettene 
til enhetene. Stramme rammer til enheten medfører mellom annet til at det blir mindre penger til vedlikehold 
kommunale veier og kommunale bygg, kan føre til færre delingstimer i skolen og reduksjon antall 
lærer/assistent stillinger. Kulturtilbudet reduseres.   
 
Rådmannen mener at til tross for stramme rammer har vi et godt tjenestetilbud, et tjenestetilbud som vi kan 
være stolt av. Dette er noe som både innbyggere og politikere vet å sette pris på.  
 
Selv om ulike tiltak som blir iverksatt i tiden fremover vil merkes i forhold til omfang og til dels kvaliteten på 
tjenesteleveransene, vil budsjett og økonomiplan for kommende år allikevel dekke de primære behovene for 
kommunens innbyggere.  
 
Rådmannen mener at det er viktig å komme i gang med bygging av nytt helsehus i sentrum. Ved å 
samlokalisere omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten, 
kan Nesset kommune tilby beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige 
innbyggere i Nesset kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet tverrfaglig helseteam.  
 
Rådmannen tilrår at merforbruket i økonomiplanens år 2018-2021, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
Målsetting gjennom driftsåret 2018 må være at man aktivt arbeider med å redusere driftsnivået slik at 
budsjettene i årene framover kommer i balanse uten bruk av disposisjonsfondet.  
 
Godt samarbeid mellom politikerne og administrasjon styrker kommunens muligheter i en framtid med mange 
utfordringer. Rådmannen ser fram til et spennende år med samhandling som sikrer gode tjenester og slik at 
Nesset kommune fortsatt skal være et godt sted å bo – Jeg velger meg Nesset. 
 
 
Anne Grete Klokset 
rådmann 
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Hovedmål – tiltak – utfordringer  

Kommunens 6 hovedmål danner grunnlaget for alle mål og tiltak som rådmannen skal arbeide videre fremover 
med. Hovedmålene var sist revidert 18.06. 2009 (K-sak 44/09). For 2018 har rådmannen valgt de samme 
fokustemaene som i 2017 innen hvert hovedmål. Tabellen nedenfor viser hvordan rådmannens tiltak for 
oppfølging av mål, fokusområder og tiltak.  
 

Kommunens 
hovedmål Fokustema  Delmål Tiltak 

Kvalitet på 
tjenestene 

 
Levere lovpålagte 
tjenester med god kvalitet 
til rett tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brukere opplever god 
dialog og er fornøyd. 

Aktiv bruk av kvalitetslosen – 
ledelsesverktøy 
 
Månedlig lederoppfølging – enhetsledere, 
ledermøter 
 
Plan for kompetansehevings-tiltak 
 
 
Gode formålsbygg 
 
Sikre god informasjonsflyt og samarbeid 
med brukere – skole, barnehage, pleie og 
omsorg. Pasientforløpet skal være 
forutsigbart  

Oppdatere årshjul/kalender 

Meldte avvik skal følges opp og lukkes. 
Sikre samordning av saker  
Legge til rette for tverrfaglig samarbeid 
 
Oppgradering av lokaler/nye formålsbygg: 
NOS ombygging 
Nye omsorgsboliger, legekontor mm. 
Ny brannstasjon Eresfjord 

Motiverte 
medarbeidere 

 
 
Rett kompetanse til rett 
oppgave 
 
Redusere fravær med 
10% 

Alle skal minst 1 gang i året ha 
medarbeidersamtale med nærmeste leder 
God informasjonsflyt 
Legge til rette for god mestring av 
arbeidsoppgaver – kurs, intern opplæring 
God oppfølging av sykemeldte 
arbeidstakere 

Utarbeide gode omstillingsavtaler 
(kommunereform) 
Medarbeidere skal ivaretas, sikres lønn og 
utviklingsmuligheter 
Sykefravær fast tema på ledermøte. 
Kvartalsvis gjennomgang av 
sykefraværsstatistikk.  
 

God økonomi-
styring 

 
Oversikt over all bruk av 
ressurser. 
 
Rammene skal 
overholdes 

Kontinuerlig budsjettoppfølging – drift og 
investeringer 

Alle fakturaer skal betales i rett tid.  
 

Bruke det økonomiske analyseverktøyet BI 
Følge opp økonomirapportering 
Tilpasse driften de økonomiske rammene 
som er gitt.  

Helhetlig og 
langsiktig 
planlegging 

 
Omdømme-       bygging i 
alt vi     gjør! 

Planstrategi – rullering/evaluering 
 
Oppdaterte beredskapsplaner 

Fortløpende oppdatering, evaluering og 
samordning av planverk, rutiner og 
reglement 
Samarbeide med Molde og Midsund. Bidra 
i planlegging av tjenestene i nye Molde 
kommune 

Effektiv og 
rasjonell drift 
gjennom bruk av 
IKT 
 
 
 

Kvalitetslosen skal tas i 
bruk i alle enheter 
Aktiv bruk av dagens 
dataverktøy samt ev 
innføring av nye 
Sikker dokumentasjon av 
alt vi gjør 

Utnytte IKT innen informasjon, 
dokumentasjon og i det daglige arbeidet 

Kartlegge behov for opplæring i fagsystem 

 
 
 

 
Legge til rette interne kurs - ephorte og 
andre fagsystem 
 
Meldt overgang fra IKT Orkide til ROR 
IKT fra 1.01.2019. 
Vurdere å ta i bruk: 

- eSignatur 
- SvarUt for unntatt-saker 
- Skjema for unntatt-saker 

God utnyttelse og 
bruk av 
kommunale bygg, 
samt et godt 
vedlikehold 

Rasjonell drift av alt 
nødvendig bruksareal Vurdere salg av kommunale bygg som ikke 

er i bruk 

Årlige vernerunder Kartlegging av 
vedlikeholdsbehov 
 
Manglende midler   
Lite penger avsatt i budsjettet til 
vedlikehold kommunale bygg 

 

Verdier  
APRIL, er kommunens verdigrunnlag. Verdiene skal gjenspeiles i alle våre gjøremål og i samarbeidet mellom 
brukere, tjenesteutøvere, administrasjon og folkevalgte. 
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2.    INNTEKTER 

Rammetilskudd og skatteinntekter 
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Anslaget på frie inntekter for 2018 er på kr 183,5 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2017. Dette er en 
økning på kr 3,2 pst i forhold til anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2017. For å sammenligne veksten i de 
frie inntektene fra 2017 til 2018 korrigeres det for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av 
øremerka tilskudd.   
 
Rammetilskuddet til Nesset kommune består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd Sør-
Norge (tidligere småkommunetilskudd), skjønnstilskudd og regionsentertilskudd.   
 
Nesset kommune følger normalt anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet, med eventuelle 
korrigeringer for skatteanslag.  
 
Pr. 1.7.17 har Nesset kommune 2975 innbyggere (1.7.16: 2964 innbyggere).  Dette innbyggertallet brukes i 
beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2018.   Skatteutjevningen beregnes i henhold til 
folketallet pr. 1.1. i budsjettåret.  
 
Tabellen nedenfor viser utvikling i skatt og rammetilskudd de siste årene:  
 
  R E G N S K A P P R O G N O S E 

Skatt og rammetilskudd 
 (mill kr) 

2013 2014 2015 2016 
Budsjett 

2017 
Statsbudsjett 
Anslag 2017 

Statsbudsjett 
Anslag 2018 

Innbyggertilsk/utgiftsutjevn 84,9 88,8 82,0 83,6 88,0 88,1 92,0 
Skjønnstilskudd 4,9 4,8 3,3 3,4 1,7 1,7 1,4 
Distriktstilsk. (småkommune) 5,2 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Sum rammetilskudd 95,0 98,9 90,8 92,5 95,2 95,4 99,0 
          
Skatteinntekter, egne 70,4 70,8 75,8 75,9 82,2 79,9 81,1 
Netto skatteutjevning 1,8 1,9 0,8 4,9 1,5 3,3 3,4 
Sum skatteinntekter inkl. utjevning 72,2 72,7 76,6 80,8 83,8 83,2 84,6 
          
Sum frie inntekter 167,2 171,6 167,4 173,3 179,0 178,6 183,5 

Tabellen viser regnskap for årene 2013 – 2016, kommunens opprinnelig budsjett for 2017, og 
Statsbudsjettet 2018 sitt anslag på kommunens frie inntekter for 2017 og 2018. 

 
Innbyggertilskudd 
Innbyggertilskuddet blir fastsatt ved at summen av de andre tilskuddene som inngår i rammetilskuddet til 
kommunene blir trukket fra.  Deretter blir tilskuddet fordelt med et likt beløp pr. innbygger til alle kommunene.  
Det er tallet på innbyggere pr. 1. juli 2017 som legges til grunn for innbyggertilskuddet. Ved gjeninnføring av 
differensiert arbeidsgiveravgift per 1.7.2014 fikk Nesset kommune trekk i rammeoverføringene med kr 5,405 
mill i 2015 som antatt gevinst ved reduksjon av arbeidsgiveravgift. Dette trekket videreføres til og med 2019 
med en reduksjon på 20 pst per år, men justert for kommunal deflator. Trekket i 2018 er på kr 2,335 mill (40 
pst) og er redusert til 0 i 2020. 
 
Utgiftsutjevning 
Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av kostnadsnøkler.  Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres 
kommunene for ufrivillige kostnadsforhold som har dokumentert innvirkning på utgiftene til kommunene.  
Med ufrivillige forhold menes de forhold som den enkelte kommune ikke kan påvirke, som for eksempel 
alderssammensetningen i befolkningen og bosetting.  Nesset kommune har en kostnadsnøkkel på 1,1441 for 
2018.  Dvs. at Nesset er beregnet til å være 14,41% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (13,92% for 
2017).  Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket fra noen kommuner blir delt ut igjen til 
de andre kommunene. Det er lagt inn økning i tilskuddet med kr 0,6 mill fra 2018 pga økning i psykisk 
utviklingshemma. Tilsvarende utgift er lagt inn i helse og omsorg sin ramme. 
 
Skjønnstilskudd 
Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som 
ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.  Av tildelt tilskudd for 2018 utgjør kr 1,235 mill 
kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. 20 pst av kompensasjonen fra 2014. Ellers 
har Nesset kommune fått kompensasjon for drift av kommunalt rovviltutvalg og generell vurdering. Nesset 
kommune fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) per 1.7.2014. Det er litt uklart om 
fylkesmannen følger opp denne kompensasjonen. Rådmannen har redusert anslaget på skjønnstilskudd i 
perioden.  
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Distriktstilskudd Sør-Norge  
Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler 
forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.  
Tilskuddet blir gitt til kommuner som har gjennomsnittlig skatteinntekter lavere enn 120 pst av 
landsgjennomsnittet, ha færre enn 3200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta 
distriktstilskudd Nord-Norge.  
Nesset har en distriktsindeks på 32 og får maks tilskudd med kr 5,543 mill, lagt inn i hele perioden. 
 
Skatteutjevningen 
Skatteutjevningen (inntektsutjevningen) skal utjevne forskjeller i kommunenes skatteinntekter. Beregningen 
skjer ut fra skatteinntekt per innbygger. Utjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra 
personlige skattytere og naturressursskatt fra kraftforetak.  I 2018 får kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet et trekk på 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens 
kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom egen 
skatteinntekt og landsgjennomsnittet.  Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får 
en tilleggskompensasjon på 35% av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet.  
Ordningen finansieres ved at kommunene får et likt trekk pr. innbygger. For 2018 er trekket beregnet til kr 377 
pr innbygger. 
 

 
 

Figur fra Grønt Hefte om skatteutjevningen i kommunene: 
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 
skatteinngangen foreligger.  Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens utbetaling 
av rammetilskudd.  Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunen vil ikke være klar før i februar 
2019, når endelige skattetall for 2018 foreligger. 

Eiendomsskatt 
Nesset kommune innførte skatt på verk og bruk i 1981, jf. eskl. § 3 c. Kommunestyret vedtok i sitt møte 
6.11.2014, sak 92/14, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen fra 2015, jf. eskl. § 3 a. 
Det ble vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en 
sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».   
 
Nesset kommune har fra 2015 skrevet ut eiendomsskatt med en alminnelig sats på 7 promille (verk og bruk, 
samt næringseiendommer) og redusert sats på 3,5 promille på bolig- og fritidseiendommer til og med år 2017. 
Det legges opp til en økning i forhold til satsen for 2017 på 0,08 promille, til 3,58 promille for 2018. I tillegg er 
det forventet en liten økning i grunnlagene for formuesgrunnlag/boligverdier fra Skatteetaten: 
 
Eiendomsskatt            (1000 kr) Regnskap 2015 Regnskap 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 
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Verk og bruk, næringseiendom 14 969 14 777 11 500 11 100 

Bolig- og fritidseiendommer 6 683 6 648 6 900 7 262 

Totalt 21 652 21 425 18 400 18 362 
 
 
Den vesentligste endringen for verk og bruk/næringseiendommer fra 2017, er reduksjonen i grunnlaget for 
eiendomsskatt på kraftanlegg. Dette utgjør en redusert eiendomsskatt på kr 0,437 mill. Endringen er 
sannsynligvis på grunn av uendret kapitaliseringsrente og økt grunnrenteskatt. Prognosen for 2018 er videreført 
i økonomiplanperioden. 
 
Regjeringens forslag til endring i eiendomsskatt 
Det skal ikke være lov å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner fra 2023. Nesset 
kommune tar inn kr 2,3 mill årlig ved slik utskriving. Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis 
reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019, med 20 % reduksjon hvert år. 20 % reduksjon utgjør 
kr 0,46 mill. Rådmannen har ikke lagt inn den foreslåtte endringen i kommunens økonomiplan. 
 

Salg av konsesjonskraft 
Nesset kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2017 videreført avtale om Nesset kommunes 
disponering av konsesjonskraft for perioden 1. januar 2016 - 31. desember 2017 for de to siste årene som egen 
kommune. I inngått avtale kan kommunen disponere fritt per år 58,18 GWh til eget forbruk (”allmennforbruk”) 
og/eller salg.  
 
Videresalg av kommunens konsesjonskraft skjer for kommunens regning og risiko. Konsesjonskrafta har 
gjennom mange år vært videresolgt gjennom kommunens heleide kraftselskap, Nesset Kraft as. Forutsetningen 
for at Nesset kraft as har fått oppdraget er at tjenesten utføres vederlagsfritt,  
dvs for kr 0.  
 
For å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne er kommunen avhengig av gode inntekter fra salg av 
konsesjonskraft. 
 
Prognosen på salg av konsesjonskraft for 2017 er på kr 4,8 mill (per august 2017). I denne økonomiplana er det 
lagt inn kr 4,75 mill årlig. Beløpet tilsvarer en salgspris på 25 øre/kWh hvis forutsetningene for kostnadene 
ikke endrer seg vesentlig. 
 
Historisk sett har inntektene på salg av konsesjonskraft variert mye. Inntektene henger sammen med prisene i 
markedet, men også hvilken fastpris kommunen velger å tilby sluttbrukerne. 
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Fig. viser netto salg av konsesjonskraft i perioden 1986-2016. Fra utgift i år 2000 med kr 0,2 mill til høyeste 
inntekt i 2010 med kr 10,1 mill. 

 

Konsesjonsavgifter (Kraftfond) 
Nesset kommune får konsesjonsavgifter for 3 konsesjoner (alle Statkraft).  Fra 2015 får kommunen en inntekt 
på kr 8,367 mill. Kommunen mottar pengene for året den 31.12. Konsesjonsavgiftene avsettes til kraftfondet.  
Bruken av kraftfondet vises i egen oversikt i talldelen i økonomiplana.   
 
Avgiftssatsene vil bli justert i 2019 (konsesjoner gitt etter 10.4.1959) og i 2020 (konsesjoner gitt før 1959). 
Satsene blir justert hvert 5. år. Avgiftssatsene blir justert i desember i budsjettåret.  
 

Momskompensasjon 
Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de 
konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av 
varer og tjenester fra private, gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. 
Momskompensasjonen beregnes av kompensasjonsberettigede varer og tjenester. 
 
Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, 
og har fått trekk i rammeoverføringene ved innføring av ordningen. 
 
Momskompensasjonen som blir refundert i drift kommer fram som kommunens frie inntekt. Kompensasjonen 
fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet og bidrar til mindre bruk av lånemidler. 
 
Det er lagt inn kr 6 mill som forventet momskompensasjon årlig i denne perioden. 
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Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag) 
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger har foruten oppstartingstilskuddet en ordning med 
kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Beregningsgrunnlag for avdragsdelen for 
kompensasjonstilskuddet er satt til kr 565 000 pr omsorgsbolig.  Tilskuddet utbetales over 30 år med et tillegg 
for renter tilsvarende Husbankens til enhver tid flytende rente.  
 
Ved tilskuddsordningen for skoleanlegg og kirkebygg dekker staten rentekostnadene for et lån på 20 år inkl. 5 
års avdragsfrihet.  Renten beregnes med utgangspunkt i lån med flytende rente i Husbanken, som er lagt inn 
med 1,6 % i hele perioden. 
 
I økonomiplanperioden er det beregnet kompensasjon for følgende investeringer: 
 

Ordning 
Ant.å

r 
Fra 
år 

Til 
år 

Ramme for 
investering 

(mill kr) 

”Lånesaldo” 
1.1.2018 
(mill kr) 

Omsorgsboliger 30 2004 2033 1,130 0,6 
Skoleanleggene - Ungdomstrinnene 20 2007 2026 11,162 6,6 
Kirkebygg 20 2011 2030 2,750 2,3 
Skoleanlegg, EIBUS – småskolen 20 2011 2030 9,379 8,1 
Kirkebygg, rømningsvei/branndør 20 2017 2036 0,344 0,3 

Totalt 17,9 
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3.    FINANS 

Renter og avdrag 
Flytende rente per oktober 2017 er på 1,5 pst. Det er lagt inn 1,45 pst renter i 2018, 1,65 % i 2019, og deretter 
1,8 % i 2020 og 2021. Etter hvert som fastrenten utløper er det beregnet rentekostnad etter flytende renter i 
perioden. Dette gjelder også for nye investeringsprosjekter i perioden. 
 
Netto renter på formidlingslån/startlån er beregnet på grunnlag av rapporter for utbetalinger og innbetalinger i 
perioden.  Dette viser en netto utgift på kr 30 000 til kr 43 000 i perioden. 
 
Det er lagt inn kr 600 000 i årlig avkastning på bankinnskudd i perioden. 
 
Renter på ansvarlig lån på kr 36,7 mill i Nesset kraft as er fastsatt til Nibor 6 md + 1,5 prosent, og beregnes 
etter første notering i januar for 1. halvår, og etter første notering i juli for 2. halvår.  Dette er vedtatt i 
kommunestyrets møte den 24.9.10, sak 86/10.  Renten som er lagt inn tilsvarer 2,3 pst de to første årene og 2,5 
pst de to siste årene i perioden. 
 
Minimumsavdrag 
Når kommunen tar opp nye lån beregnes avdrag i forhold til anleggsmidlets levetid. Ut fra dette antas 
kommunen å oppfylle kommunelovens § 50 nr. 7 a som sier at gjenstående løpetid for kommunens gjeldsbyrde 
ikke kan overstige den veide levetiden på anleggsmidlene ved siste årsskifte. Dette kvalitetssikres hvert år i 
forbindelse med regnskapsavslutningen. 
 
Siste beregning for 2017 (per 1.1.2017), etter en forenklet modell i henhold til gjeldende regelverk, betaler 
kommunen ca. kr 1,5 mill mer enn minimumsavdrag. Løpende avdrag er derfor redusert med kr 1 mill. i 2018 
og videreført i hele perioden. 
 
Vann – avløp – slam – renovasjon – tilsyn og feiing 
Kommunen bruker Momentum Selvkost as sin kalkylemodell for beregning av kommunale eiendomsgebyr på 
vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing. Nærmere informasjon om kalkyleberegningen følger i kapittel 8.   
 
Kapitalkostnadene blir tillagt gebyrene for vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing som kommunen 
krever innbyggerne for, jf. forskrift om selvkost. I økonomiplanperioden er det lagt opp til en dekningsgrad på 
100 % innenfor alle områdene. Til grunn for endringene ligger lønns- og prisveksten, tidligere og nye 
investeringer, samt kapitalkostnaden. 

Utbytte 
Historiske tall – utbytte fra Nesset kraft as: 
 

1,6
4,1 5,2 5,9

3,5 3,1
1,1 0,0 1,2 2,0 3,1

1,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utbytte Nesset kraft as (mill kr)

 
 
 
I denne økonomiplanperioden er det lagt inn et forventet utbytte med kr 3,0 mill i årlig i perioden, herav kr 0,1 
mill som utbytte fra egenkapitalbevis.   
 
 

4.    GJELD 
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Lånegjelda er beregnet til kr 366 mill pr. 1.1.2018. Per 1.1.2018 anslås 28 prosent av låneporteføljen å være 
bundet i faste renter. Dette er noe lavere enn kommunens finansreglement sier (lån med rentebinding 1 år fram 
i tid og over). Kr 127,5 mill. ble bundet til fastrente i to år, til 6.11.2019, med en rentesats på 1,45 %. 
 

Utvikling i lånegjeld til investeringer                            
(mill kr) 2018 2019 2020 2021 

IB gjeld – invest. anleggsmidler 366,0 371,9 411,3 433,3 

Avdrag – løpende lån -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Nytt lån i økonomiplanperioden 17,6 52,0 35,7 3,9 

Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden -0,2 -1,1 -2,2 -2,7 

UB gjeld – invest. anleggsmidler 371,9 411,3 433,3 423,0 
 
Renter på nye lån som skal tas opp i økonomiplanperioden er beregnet i henhold til flytende renter. Med de 
investeringer som er forslått forventes lånegjelda å øke til kr 379,1 mill ved utgangen av 2018 og kr 423 mill. 
ved utgangen av økonomiplanperioden. 
 

5.    RESULTAT DRIFT 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter medregnet netto 
renteutgifter og låneavdrag. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommual økonomi anser 
netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 
driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto 
driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
 
For at kommunesektoren skal være i stand til å sette av midler til egen finansiering av investeringer og oppnå 
sunn økonomistyring på sikt, bør netto driftsresultat for kommunesektoren ifølge Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, over tid ligge på om lag 1,75 prosent av 
driftsinntektene. I SSBs statistikk beregnes netto driftsresultat av kommunens totale inntekter, dvs. også 
inntekter fra brukerbetalinger, refusjoner osv.  
 
I rådmannens forslag til økonomiplan er netto driftsresultat positivt i hele økonomiplanperioden, men 
hovedoversikten i økonomiplana viser ikke totale driftsinntekter fordi enhetenes rammer framkommer som 
netto utgifter.  Inntektene av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, refusjoner m.v. ligger inne i enhetenes 
netto rammer.  
 

Overføring fra drift til investering 
I denne økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med overføring fra drift til investering.  
 
  



15 

Avsetninger / bruk av avsetninger 
Avsetninger og bruk av avsetninger vises på ”Hovedoversikten” i talldelen i økonomiplana. 
 
Avsetning til bundet fond gjelder konsesjonsavgiftene som blir avsatt til kraftfondet.  Bruk av bundet fond 
gjelder bruk av kraftfondet til renter og avdrag, jf. egen oversikt over bruken av kraftfondet i talldelen i 
økonomiplana. 
 
Etter kommunestyrets møte i september 2017 antas disposisjonsfondet å være på kr 4,297 mill ved utgangen av 
2017. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med netto bruk av disposisjonsfondet på kr 3,395 mill. 
Disposisjonsfondet blir da på 0,9 mill ved utgangen av perioden.  
 
Det er viktig å ha et disposisjonsfond som kan ta høyde for svingninger i frie inntekter og finanskostnader, men 
også ta høyde for akkumulert premieavvik som foreløpig ser ut til å bli større og større. Disposisjonsfondet kan 
da bli en buffer for likviditet.  
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6.    ENHETENE 

Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter 
Rådmann 
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og 
innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.  
 
Organisering: 
Rådmannen sammen med personalsjef og økonomisjef utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. Strategisk 
ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av organisasjonen, 
utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av enhetene.  
 
Rådmannens ledergruppe består i tillegg til økonomisjef og personalsjef, av enhetsledere, kulturleder og 
skolefaglig rådgiver.  
 
Kommunen er administrativt organisert i 7 enheter med 7 enhetsledere som har fått delegert  
personal-, fag- og økonomiansvar for sin enhet.  
 
Oppgaver og myndighet: 
Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement. 
Rådmannen har et overordnet ansvar for all kommunal drift. Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjon 
og de politiske organer og skal tilrettelegge for politisk saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak. 
Oppfølging av enhetsledere, stabsledere og ansatte i rådmannen stab.   
 
Noe av ansvaret til rådmannen: 

 Forberede saker til politisk behandling 
 Se til at politiske vedtak blir fulgt opp 
 Sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter 
 Sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold 
 Legge til rette for god dialog med kommunens innbyggere 

For å løse disse oppgavene, har rådmann i sin stab:   

 Økonomisjef 
 Personalsjef 
 Skolefaglig rådgiver 
 Barnehagefaglig rådgiver (50%) 
 Kulturleder 
 IKT koordinator 
 Folkehelsekoordinator (50%) 
 Eiendomsskatt (30%) 
 Prosjektmedarbeider (midlertidig stilling) 
 Fra og med 1.01.2018 vil flyktning tjenesten administrativ legge den inn under rådmannen.   

 
Flyktningetjenesten har 2,3 årsverk, hvor av 30 % er tilknyttet firvilligsentralen.  

Stillingen som assisterende rådmann har stått vakant siden høsten 2016. Oppgaver som tidligere har vært utført 
av assisterende rådmann har blitt erstattet med en 30 % stilling på eiendomsskatt.  
Som følge av vakanse i stillingen som assisterende rådmann har oppgaver som tidligere har vært utført av 
assisterende rådmann blitt overført til andre i rådmannens stab og enhetsledere. 
 Noen av disse oppgavene er: 

 Samfunnssikkerhet og beredskap – beredskapskoordinator 
 Forsikringer: Kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, ulykkesforsikringer, ansatte sine 

forsikringsordninger mm.  
 Innkjøpssamarbeid (ROR innkjøp): Medlem av innkjøpsrådet ROR.  
 Eiendomsskatt 
 Budsjettansvar for rådmannens stab og fellesutgifter 
 Kraft og konsesjonskraft 
 Rollen som utvalgssekretær for utvalg Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, Teknisk, næring og 

miljø og Råd for eldre og funksjonshemma 
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Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider i rådmannen stab som skal bistå rådmann i 
omstillingsarbeid (interne prosesser) i forbindelse med nye Molde kommune. 
 
Personalsjef 
 
Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen 

- Er hovedkontakt på rådmannsnivå for alle hovedtillitsvalgte og for hovedverneombud.  
- Har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av de årlige lokale lønnsforhandlingene  
- Har hovedansvaret for utarbeidelse og gjennomgåelse av sykefraværsrapporteringen.  
- Er rådmannens forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet 
- Har ansvar for utarbeidelse og revidering av alle reglement og rutiner som gjelder kommunens ansatte 
- Er kvalitetssjef, og har hovedansvaret for kommunens elektroniske kvalitetssystem / 

internkontrollsystem 
- Informasjonssikkerhet 
- Forsikringer – kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, personforsikringer. 
- Innkjøpsavtaler og vedlikehold av inngåtte avtaler. Kommunen har et interkommunalt 

innkjøpssamarbeid med kommunene Molde, Misund, Aukra og Rauma.  
- Beredskapskoordinator – samfunnsmessig beredskap.  

 
Tjenesten omfatter oppfølgingen av enhetslederne opp mot den daglige driften, strategisk arbeidsgiverpolitikk 
og overordnet personalforvaltning.  
 
Personalsjefens hovedoppgaver er:  
Personalsjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde alt veiledningsmaterialet som enhetslederne trenger 
for å gjennomføre en god arbeidsgiverpolitikk og en god personalforvaltning.  
 
Oppfølging av alle enhetene innenfor arbeidsgiverområdet; herunder ansettelser, rekruttering, 
kompetansekartlegging og hjelp til kompetanseutvikling. Permisjoner, personalkonflikter, lønnspolitikk, 
nærværsarbeid, overordnet IA-arbeid, tvistespørsmål i praktiseringen av lov og avtaleverk knyttet opp mot 
arbeidsrettslige saker; spesielt mot arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov og sentralt avtaleverk. 
Personalsjefen skal, sammen med enhetsleder, ha ansvaret for ulike omplasseringstiltak og annen tiltak i 
forbindelse med enhetenes personalforvaltning.  
 
Personalsjefen gir råd og veiledning til enhetslederne i enkeltsaker innenfor fagfeltet personalforvaltning når 
enhetsleder ber om det. Det gis også bistand til enhetsledere ved utlysninger, intervju og ansettelser. Hver 
enkelt av de ansatte i Nesset kommune er en viktig brikke i arbeidet med å yte gode tjenester på alle nivå i 
organisasjonen. Uten gode medarbeidere, som hver dag står på og gjør en fantastisk jobb overfor innbyggere og 
brukere, greier ikke kommunen å levere de tjenestene vi skal. Derfor er det viktig for oss at vi opptrer som en 
arbeidsgiver, uansett hvor i kommunen man jobber. 
 
I hovedsak er disse fagfeltene knyttet opp mot følgende lov og avtaleverk 

 Hovedtariffavtalen 
 Hovedavtalen 
 Arbeidsmiljøloven 
 Ferieloven 
 IA-avtalen og sykepengeordningen 
 Andre sentrale og lokale avtaler knyttet opp mot lønns- og avtalevilkår for ansatte. 
 Lov og forskrifter vedrørende sivilt beredskapsarbeid 
 Lov og forskrifter knyttet til Informasjonssikkerhet 

 
Økonomiavdeling 
 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Faglig ansvar for kommunens regnskap. Dette innebærer at regnskapet skal føres løpende og være a 
jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for 
virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Rapportering i henhold til lover og 
forskrifter, både eksternt og internt. Rådgivning til enhetene på regnskapsområdet. Tilrettelegger for, 
og lærer opp alle ansatte som skal levere bilag/data til regnskap. 
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 Ansvar for lønnsberegning og utbetaling til alle arbeidstakere og folkevalgte. Oppfølging og kontroll 
av gjeldende regelverk på lønningsområdet. Fraværsregistrering og rapportering, både eksternt og 
internt. Utsending av lønnsoversikt, oppgjør av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, beregning og 
utbetaling av sjukelønn m.v. Oppfølging av refusjoner fra NAV. Rådgivning til enhetene på 
lønnsområdet. Tilrettelegger for bilagsflyt til lønnsregnskapet. 
 

 Innfordring av alle kommunale krav; kommunale eiendomsgebyr, eiendomsskatt, husleie, barnehage, 
sfo, omsorgstjenester, oppmålingsgebyr, byggesaksgebyr, mv. Oppfølging av misligholdte lån, både 
formidlingslån/startlån og næringslån. 
 

 Koordinering av budsjettarbeidet sammen med rådmannen. 
 

 Bokfører og avlegging av regnskap for Nesset kirkelige fellesråd i samsvar med lover og forskrifter. I 
tillegg gjør avdelingen fellesrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, utbetalinger, 
rapporteringer osv.  
 

 Gir bistand i forbindelse med søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon.  
 

 Tilrettelegging/saksbehandling og utskriving av eiendomsskatt. 
 
 
IKT 
 
Tjenester og oppgaver IKT Nesset (IKT-koordinator, 60% stilling) 

 Installasjon og vedlikehold av maskinpark og fagapplikasjoner 
 Drift og vedlikehold av kommunens nettverk og servere 
 Versjonsoppgraderinger av ulike fagsystemer 
 Drift av IKT-løsninger for skoler (lærere og elever) og barnehager 
 Drift av legekontor, bibliotek og kirkekontor 
 Vedlikehold av sentral og gjeldende telefoniløsninger ved kommunens lokasjoner 
 Generell planlegging og valg av løsninger 
 Oversikt over serviceavtaler, samarbeidspartnere og løpende utgifter 
 Innkjøp og nyinvesteringer i forhold til budsjett  
 Aktiv deltakelse i fagfora for IKT Orkidé 

 
Tjenester og oppgaver i IKT Orkidé (team for klienthåndtering, 40% stilling) 

 Utvikling, drift og vedlikehold av løsning for automatisk og skreddersydd oppsett av maskinpark 
i 13 kommuner 

 Utvikling drift og vedlikehold av løsninger for dynamisk vedlikehold av gjeldene maskinpark i 
selvsamme kommuner 

 Styrke det generelle sikkerhetsnivået med enhetlige gode løsninger for relevante 
versjonsoppdateringer 

 På sikt i størst mulig grad besørge helhetlig og automatisk håndtering av alle relevante beslektede 
emner 

 Oppsett av løsning muliggjørende ferdig oppsatte maskiner direkte fra leverandør jamfør opsjon i 
driftsavtale 

 Tilrettelegge gode løsninger understøttende sentraliserte brukerstøttefunksjoner 
 Håndtere sentraliserte løsninger for gjeldende programvare for beskyttelse mot antivirus  
 Andre relevante nært beslektede emner etter til enhver tid vurdert formålstjenlighet 

 
De siste årene har vært preget av ekspansjon innen bruk av IKT i kommunen, men vi har i dag en maskinpark 
og IKT løsninger som er helt på høyde med de krav som stilles til sikkerhet og kapasitet for å jobbe effektivt og 
rasjonelt. Utviklingen går fort, og det kreves stadig innsats for å følge med utviklingen samtidig som IKT 
brukes for å løse nye oppgaver og stadig flere blir involvert. 
 
Nesset kommune har siden 2008 vært medlem av IKT Orkide, et interkommunalt IKT-samarbeid. Denne 
samarbeidsavtalen er nå sagt opp med virkning fra 1.01.2019, som følge av kommunereform og nye Molde 
kommune. Nesset kommune blir deretter en del av ROR IKT.  
 
 
Barnehagefaglig myndighet 
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Tjenester og oppgaver: 
Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. Som barnehagemyndighet har enn ansvar for godkjenning av barnehager, drive tilsyn, 
veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd 
med lovverk, sentrale og lokale føringer.  
 
Det skal fattes vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak til minoritetsspråklige barn og til barn 
med nedsatt funksjonsevne, både i kommunale og private barnehager.  
 
I Nesset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 private barnehager.  Det er går til 
sammen 120 barn i barnehagene.  
 
Kommunene er ansvarlig for å yte tilskudd til de ikke kommunale barnehagene i henhold til § 3 i «Forskrift om 
tildeling av tilskudd til private barnehager».  

 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Nesset:  
Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, med 
rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til barnehageplass fra januar 
måned.  
Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.  

 
Etter vedtaket i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Nesset, ser vi at selv om vi 
har to hovedopptak kommer mange søknader utenom opptakene og det forventes tildelt barnehageplass raskt. 
Dette gir oss til tider noen utfordringer både økonomisk og personalmessig 
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Folkehelse  
 
Folkehelsearbeid i Nesset kommune, et tverrsektorielt satsingsområde. 
 
Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer 
som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven § 3). 
 
Folkehelsearbeid skal være sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset kommune, 
med disse mål:  

o trygghet og medvirkning for den enkelte, gode bomiljø og gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge 

o et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil 
o forebygging av sykdommer og skader 
o redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen 

 
 I Nesset drives et utstrakt folkehelsearbeid innen de ulike kommunale avdelinger, enheter, i frivillig sektor og i 
ulike bedrifter. I politisk virksomhet blir også forebyggende og helsefremmende arbeid løftet fram som noe 
positivt. Politikerne gir uttrykk for at hensyn til folkehelseaspektet er avgjørende for å fremme vekst og positiv 
utvikling. 
 
Folkehelsearbeidet er forankret i Kommuneplan for Nesset 2012- 2020.  I denne er det et uttalt mål at Nesset 
skal være den mest attraktive bokommunen i regionen. 
 
Nesset kommune inngikk i 2010 partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for gjennomføring 
av God helse programmet. Kommunen får tilskudd i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. 
Partnerskapsavtalen forplikter også kommunen til selv å sette av midler til folkehelsearbeid. 
 
Folkehelse er et overordna satsingsområde, og er forankret i kommunal planstrategi. Nesset kommune har 
ansvar for å være pådriver overfor aktuelle samarbeidspartnere, private aktører så vel som frivillig sektor i 
lokalt folkehelsearbeid.  
 
Utfordringen til alle enheter i gjeldende styringsdokument, er å finne innovative måter å utvikle folkehelsetiltak 
på innen ordinær drift. På bakgrunn av erfaringer fra Friluftslivets år 2015 vil en videreføre tiltak som ga 
positivt omdømme og var med på å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Møteplasser i naturen og fokus på 
nærturområder er tverrsektorielle tiltak som skal satses på for å gi økt bevissthet om friluftslivets positive 
effekter knyttet til folkehelse.  
 
Folkehelsekoordinatorstiling er lagt til rådmannens stab i 50 % stilling. Assisterende rådmann er nærmeste 
leder. Folkehelsekoordinator rapportere årlig til rådmannen i årsmelding for Nesset kommune, og til Møre og 
Romsdal fylkeskommune jfr. Partnerskapsavtalen God Helse programmet, hvor kommunens samlede 
folkehelsearbeid skal synliggjøres knyttet til mål satt i «regional delplan for folkehelse».  
Folkehelsekoordinator skal ivareta saksbehandling innen fagområde folkehelse og bistå andre saksbehandlere 
ved behov i forhold til «betydning folkehelse» som benyttes i alle saksframlegg. 
 
Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora internt for å være en pådriver i forhold til folkehelse, i 
regionale nettverk for kompetanseheving og i fylkeskommunalt nettverk for partnerskapet God Helse. 
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Rådmannens stab – økonomisk ramme 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Rådmannens stab:                          (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     7 915 7 915 7 915 7 915 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     118 118 118 118 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     151 151 151 151 
Prisvekst     1 1 1 1 

Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)     60 60 60 60 
Ny ramme  rådmannens stab 8 671 7 915 8 245 8 245 8 245 8 245 

 
Rådmannens stab inklusiv økonomiavdelingen er redusert med 1,4 % stilling. Oppgavene er ikke forsvunnet og 
nye oppgaver er kommet til. Dette medfører at det er store utfordringer for å kunne levere i forhold til politiske 
og administrative forventeringer. I tillegg er rådmannen og hans stab betydelig involvert i prosessen med å 
bygge nye Molde kommune. Tiltak som er satt inn for å kunne etterkomme noe av forventningene til det vil 
skal levere på er mellom annet, redusert ekspedisjonstid på økonomiavdelingen, rasjonalisering av oppgaver og 
innføring av elektronisk flyt av data. Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider som skal bistå 
rådmann og enhetene i interne omstillingsprosesser i forbindelse med kommunereform.  
 
Felleskostnader/-inntekter – økonomisk ramme 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Kommunale fellesutgifter/-inntekter:   1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     6 513 6 513 6 513 6 513 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     13 13 13 13 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt 1,8 %     20 20 20 20 
Prisvekst     120 120 120 120 
Valg     -100 250 -100 0 
Medarbeiderdag     30 30 30 30 
Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)     -60 -60 -60 -60 
Økt utover prisvekst, innkjøpssamarbeid mv.     50 50 50 50 
Oppgaveendr. (flytta flyktningetjenesten fra NAV)     -386 -386 -386 -386 
Ny ramme kommunale felleskostnader 6 536 6 513 6 200 6 550 6 200 6 300 

 
Rådmannens felleskostnader inneholder utgifter felles for hele kommuneorganisasjonen og består for det meste 
av faste kostnader. Bevilga midler skal dekke revisjon, kontrollutvalg, hovedarbeidsutvalg, taksering 
eiendomsskatt, valg, IKT, skatteoppkreverfunksjon, frikjøp av hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, 
bedriftshelsetjeneste, juridisk bistand, samt fellesutgifter i hele organisasjonen og leieinntekter kommunehuset.  
 
Endret organisering av flyktningetjenesten medfører også flytting av midler, dvs. NAV får økt sin ramme med 
kr 386 000, men fellestjenester under rådmannen får redusert sin ramme. 
 
På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre flyktninger skal 
bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrering- og mangfolds 
direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI skriver i brev 
av 6.11.2017 til Nesset kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for bosetting vil 
det ikke være nødvendig å be Nesset kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i 
planperioden er for tidlig å si noe om. Det er ikke tatt høyde for reduksjon i antall bosatte i økonomiplanen.  
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Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Overordna planlegging for skoleverket; skoleutvikling, kompetanseutvikling for personale og annen 
kvalitetsutvikling 

 Ivareta søknader om statsstøtte, refusjoner, prosjektmidler for skolene og voksenopplæringen 
 Legge til rette for – og drive voksenopplæring (grunnskoleopplæring for voksne og 

norskundervisning for minoritetsspråklige) 
 Ivareta arbeidsgiverrolle for ansatte i voksenopplæring, kommunal logoped og andre. 
 Drive kompetanseoppbygging for å sikre god kvalitet i skoleverket og at praksis er i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter innenfor ansvarsområdet grunnskole og voksenopplæring 
 Egen kompetanseheving/oppdatering og brukerstøtte til skolene 
 Delta i interkommunale nettverk innenfor IKT-Orkide og ROR 
 Kontakt med PP-tjenesten på overordna nivå, medlem av styret for tjenesten 
 Kommunens kontaktperson i forhold til Tøndergård skole og ressurssenter, samarbeidskommuner og 

Fylkesmannen innenfor grunnskole og voksenopplæring 
 Kommunens  ”kulturkontakt”, sikre at grunnskolen får del i det nasjonale kulturtilbudet i samarbeid 

med Fylkesmannen 
 Ansvar for skoleskyssopplegget i samarbeid med skyss-operatørene og samferdselsavdelinga hos 

Fylkesmannen 
 Ansvar for å koordinere IKT-satsingen på skolene 
 Trekke fag til skriftlig eksamen, velge fag og organisere muntlig eksamen for avgangselevene i 

grunnskolen 
 Gjennomføre og lede felles skoleledermøter med faglig innhold og oppdatering jevnlig 
 Videreutvikle og følge opp skoleeiers kvalitetssikringssystem med årshjul for oppgaver og 

rapportering i form av årlig tilstandsrapport i henhold til Opplæringslovens § 13.10 
 Ivareta saksbehandling innenfor fagområdene grunnskole og voksenopplæring 

 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Skolefaglig rådgiver:                             (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     6 425 6 425 6 425 6 425 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     46 46 46 46 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     37 37 37 37 
Prisvekst     98 98 98 98 
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole     -515 -887 -1 402 -1 402 
Redusert andel PPT, kommunalt. samarbeid     -148 -148 -148 -148 
Ny ramme skolefaglig rådgiver 6847 6425 5 943 5 571 5 056 5 056 

 
Skolefaglig rådgiver sin ramme inneholder en del variable utgifter ut fra aktivitet på området for 
voksenopplæring, samt felleskostnader innenfor skoleverket, f.eks. ekstra skoletilbud til elever i grunnskolen 
og kompetansebygging i skolen. I denne perioden er det redusert midler på grunn av færre lever som får tilbud 
på Tøndergård skole.  
 
Fra kommunens representant i PPT Sunndal er vi informert om at de skal redusere sin virksomhet. Nesset 
kommune sin andel antas å bli redusert med kr 148 000. Rådmannen har lagt reduksjonen inn i ramma. 
 
Logopedstillingen ble økt fra 50 – 80 prosent fra høsten 2017. Kapasiteten innenfor 80 prosent stilling er 
omtrent 18 barn/voksne. Det er lite rom for nye behov, veiledning utenfor enkeltsaker eller mye samarbeid mot 
helse og omsorg. Rådmannen har ikke funnet rom for videre utvidelse i denne økonomiplanperioden.  
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Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme 
 
Kommunens økonomiske ansvar følger av kirkelovens § 15: 
 
    a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
    b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
    c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
         leder av kirkelig fellesråd,    
    d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,  
    e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
    f) utgifter til kontorhold for prester. 
  
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Kirkelig fellesråd:                  (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     3 725 3 725 3 725 3 725 
lønns- og prisvekst 2,6% (anslag deflator)     97 97 97 97 

Ny ramme kirkelig fellesråd 3863 3725 3 822 3 822 3 822 3 822 
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Servicekontoret 
Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Servicekontoret i Nesset drives 
som en egen enhet, med 4,7 årsverk. Budsjett på kr 3 221 00 i 2017. I tillegg budsjettansvar for politisk 
virksomhet, kr 2 376 000 i 2017. 
 
Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt: 
 

 Sentralbord og generell informasjon over skranke 
 Post og arkiv 
 Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside 
 Fakturering kommunale gebyrer mm.  
 Politisk sekretariat 
 Budsjett og personalansvar 
 Kommunale gebyr 
 Eiendomsopplysninger 
 Produksjonstilskudd og avløser tilskudd ferie/fritid i landbruket 
 Velferdsordningene i landbruket 
 Autorisasjon plantevern 
 Regionalt miljøprogram (RMP) 
 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 
 Kunnskaps- og etablererprøven 
 www.nesset.kommune.no 
 System- og opplæringsansvarlige 
 Publikums-PC 
 Kulturmeldinga  ”Det skjer i Nesset” 
 Salg av tomter i kommunale boligfelt 
 Administrering kommunale utleieboliger 
 Tilskudd til boligbygging 

 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(2) Servicekontoret                              (1000 kr ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     3 221 3 221 3 221 3 221 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     137 137 137 137 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     56 56 56 56 

Prisvekst     3 3 3 3 
Oppgaveendring: flytta fra skolene     575 575 575 575 

Ny ramme servicekontoret 3 203 3 221 3 992 3 992 3 992 3 992 
 
 
Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver.  
 
 
  

http://www.nesset.kommune.no/
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Politisk virksomhet 
 
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og rammeområdet skal dekke utgiftene til ordfører, 
varaordfører og lokalpolitikere i kommunestyre, formannskap og de øvrige utvalgene. Rammeområdet politisk 
virksomhet har også midler  ”Til formannskapets disposisjon” som blant annet er støtte til TV-aksjonen, 
medlemskap og gaver til utøvere, lag og organisasjoner ved spesielle anledninger.   
 
Organisering 
 
 
 
 
 Kommunestyre  

(21 medlemmer – 7 møter pr. år) 
 Formannskap  

(7 medlemmer – 9 møter pr. år) 
 Utvalg for helse og omsorg  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for oppvekst og kultur 

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for teknisk, næring og miljø  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Administrasjonsutvalg  

(6 medlemmer – 3 møter pr. år) 
 Råd for eldre og funksjonshemma  

(5 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Ungdommens kommunestyre  

(17 medlemmer – 4 møter pr. år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(3) Politisk virksomhet                                 (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     2 376 2 376 2 376 2 376 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     28 28 28 28 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     35 35 35 35 
Prisvekst     10 10 10 10 
Ny ramme politisk virksomhet 2 374 2 376 2 449 2 449 2 449 2 449 

 
Hvis det avholdes møter utover det som er satt opp i oversikten vil ramma ovenfor sannsynligvis ikke holde. 
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Skolene i Nesset 
 
Felles for skolene, inkl. elevtallsutvikling: 
 

 Skolen har fokus på et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og gode skolefaglige prestasjoner bli 
vektlagt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.  

 Solene arbeider spesielt med å implementere plan for skriving av fagtekst, innføre Fronter (digital 
læringsplattform), og 

 grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag.  
 Skolen ønsker å bli bedre på elevvurdering  
 Skolen arbeider for å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene og foreldreorganet FAU 
 Skolen skal være en god og trygg arbeidsplass 
 Skolen samarbeider med andre faginstanser i og utenfor kommunen og med andre naturlige 

samarbeidspartnere i lokalsamfunnet blant annet i faget utdanningsvalg og i valgfag. 
 Skolen legger til rette for bruk av skolens bygg og område for fritidsaktiviteter i regi av lokale lag og 

organisasjoner. 
 
 

Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Eresfjord 48 39 35 36 38 37 32 32 

Vistdal 17 18 17 19 17 14 15 17 

Sum INBUS 65 57 52 55 55 51 47 49 

Eidsvåg 251 252 237 234 234 227 229 228 

Sum alle 316 309 289 289 289 278 276 277 
 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1.-10 skole med 11 klasser og egen skolefritidsordning 
(SFO).  

 Skoledriften er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum. Barnetrinnet der SFO også holer til og 
ungdomstrinnet.  

 Skolen har vel 240 elever, av disse 16 fremmedspråklige fra seks nasjoner i alderen 6 til 18 år.  
 Det er 40 tilsette på skolen. Dette tilsvarer 29 årsverk undervisning og administrasjon, 5,83 årsverk 

med assistenter (skole og SFO).  
 Personalressursen er redusert med 0,38 årsverk, selv om vi nå tilbyr helårsåpen SFO. 
 Rektor i full stilling, avdelingsleder i SFO og 2 undervisningsinspektør utgjør administrasjonen. 

Sekretærstillingen er flyttet over til servicekontoret og skal betjene skolen derifra 
 SFO gir tilbod til elever i småskolen. I dag går 45 barn i SFO. 
 Vi tilbyr leksehjelp for elever fra 3. klasse til 6. klasse 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(4) Eidsvåg barne- og ungdomsskole             (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     22 987 22 987 22 987 22 987 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     293 293 293 293 

L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     384 384 384 384 

Prisvekst     9 9 9 9 

Redusere klassetall pga nedgang antall elever     -303 -303 -303 -303 

Økning i ramme, kun for 2017     -400 -400 -400 -400 

Oppgaveendring: flytta til servicekontoret     -402 -402 -402 -402 

Forventa elevnedgang fra høst 2018     -300 -600 -600 -600 

Ny ramme Eidsvåg barne- og ungdomsskole 21 289 22 987 22 268 21 968 21 968 21 968 
 
 
 

Elevtallet på ungdomstrinnet (8.-10. klasse) går ned fra skoleåret 2018/2019. På denne bakgrunn er det foreslått 
reduksjon i ramma til EIBUS. Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta 
samme arbeidsoppgaver. 
 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskole består av to skoler med felles rektor/enhetsleder 
o Eresfjord barne- og ungdomsskole: 1-10 skole med 35 elever.  
o Vistdal skole: 1-7 skole med 17 elever.  

 Skolene er fådelte, flere års trinn har undervisning i lag.  
 Personalressursen: 

Eresfjord barne- og ungdomsskole: Ca. 9 årsverk undervisning (inkl. inspektør og rektor) og 0,86 
årsverk assistent. Noe av assistentressursen er omdisponert til SFO dette skoleåret pga. økt antall barn 
i SFO. 
Vistdal skole: Ca. 3,2 årsverk undervisning (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent. 

 Eresfjord barne- og ungdomsskole har skolefritidsordning (SFO), 0,36 årsverk. Det er 15 barn på SFO 
skoleåret 2017-18. 

 Enheten sin administrasjonsressurs: 
o Merkantilstillingen er flyttet til servicekontoret. 
o Enheten har redusert administrasjonstiden i Eresfjord med 10 %.  
o Administrasjonstiden blir da i 2018: 

 Rektor 100 % 
 Inspektør Eresfjord 20 % 
 Inspektør Vistdal 20 % 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(5) Indre Nesset barne- og ungdomsskole (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     10 874 10 874 10 874 10 874 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     145 145 145 145 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     184 184 184 184 
Prisvekst     6 6 6 6 
Økning i ramme, kun for 2017     -200 -200 -200 -200 
Oppgaveendring: flytte til servicekontoret     -173 -173 -173 -173 
Ny ramme  Indre Nesset barne- og ungdomsskole 10 271 10 874 10 836 10 836 10 836 10 836 

 
 

 
Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver. 
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Barnehager 
Tjenester og oppgaver: 
Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.  

 Eidsvåg barnehage er en 5 avdelings barnehage.   
 Eresfjord barnehage  
 Vistdal barnehage  

 
Eidsvåg barnehage og Eresfjord barnehage er fulltidsbarnehager, mens Vistdal barnehage er åpen 4 dager.  
 
Barnehagene skal gi barna «gode utviklings og aktivitetsmuligheter» i samarbeid med foreldrene. I større og 
mindre barnegrupper skal de voksne legge til rette for at alle barn får gode erfaringer den tiden de er i 
barnehagen, slik at de får med seg et godt grunnlag videre i livet. Innholdet i barnehagen bygger på Lov om 
barnehage, Rammeplan for barnehagen og Årsplan for barnehagene, som inneholder progresjonsplan og 
temaplaner med lokale målsettinger om hva barna skal oppleve, lære og erfare i barnehagen. 
 
Vi legger vekt på at den daglige aktiviteten på barnehagene skal være preget av trygghet, trivsel og omsorg ved 
å ha ansvarsfulle og tilgjengelige voksne. Legge til rette for fellesskapsfølelse mellom barna, mellom barn og 
voksne og i personalgruppa. Dette ved å ha omsorg for hverandre og dele felles opplevelser. Dette er 
grunnleggende faktorer for at barna skal kunne utvikle seg, lære nye ting, utvikle vennskap/ fellesskap, gi dem 
selvtillit m.m. Vi gir barna stimulering, muligheter og omsorg både enkeltvis og i grupper. Det er viktig å ta 
hensyn til den enkeltes behov og utviklingsnivå, samt barnegruppen som helhet.  
 

 Vi setter fokus på kommunenes verdier APRIL. Disse er grunnleggende for alt arbeidet i barnehagen, 
både i forhold til personalsamarbeidet, foreldresamarbeidet og sammen med barna. APRIL skal være 
synlig i våre planer.  

 Barnehagene driver med kompetanseutvikling i personale gjennom blant annet bruk av veiledning og 
refleksjon. Alle barnehager jobber med implementering av Rammeplan for barnehager som er ny fra 1. 
august 2017, i tillegg fortsetter vi arbeidet med LØFT; løsningsfokusert tilnærming, som går ut på å 
skape løsninger, styrke livsglede og livsmestring gjennom løsningssnakk, i stedet for å løse problemer 
gjennom problemsnakk. I et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen har vi startet med 
kompetanseheving for alle tilsatte i barnehagene og helsepersonell i Trygghetsirkelen/Cirkle of 
Security (COS).  Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og 
omsorgsperson. Det er et fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets utvikling. Barnet 
utvikler seg i samspill med omsorgspersoner, og fokus er å se og tolke barnets signaler, trekke slutninger 
om behov, og så respondere ut fra dette. 

 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(6) Barnehagene                                              (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     19 770 19 770 19 770 19 770 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     206 206 206 206 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     254 254 254 254 
Prisvekst     112 112 112 112 
Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned     -153 -403 -403 -403 
Økning i ramme, kun for 2017     -300 -300 -300 -300 
Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning     400 400 400 400 
Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl     100 100 100 100 
Hvis vedtak om økt foreldrebetaling      -106 -106 -106 -106 
Økning tilskudd private barnehager     1 755 955 955 955 
Utvida tilbud Vistdal barnehage     126 302 302 302 

Ny ramme Barnehagene      19 261 19 770 22 164 21 290 21 290 21 290 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014, sak 40/14:  
Opptaksprosess for barnehagene i Nesset:  

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. 
mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til 
barnehageplass fra januar måned.  
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 Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.  
 
Barnehagene fikk økt ramme i 2017 pga. økt opptak i Eresfjord. Dette videreføres i perioden. I 
budsjettbehandlingen for 2017 ble grunnbemanningen økt fra 2,9 til 3,0 årsverk per 18 plasser. Dette ble gjort 
med bakgrunn i tilførte midler på kr 300 000 i 2017. For å kunne opprettholde denne grunnbemanningen 
trenger enhet kr 100 000 fra 2018. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ligger det inne økt 
foreldrebetaling.  
 
Det er gjort en foreløpig beregning av tilskuddssatser til private barnehager for 2018. Ut fra anslag om økning 
av opptak av små barn i private barnehager gir en økt kostnad på kr 1,8 mill. Denne kostnad videreføres ikke i 
perioden da det ser ut til at det allerede fra 2019 antas å bli færre små barn. Planleggingstida for denne 
problemstillingen er kort, derfor er det en utfordring og beregne anslag på kostnadene. 
 
Det er kommet ønske om utvidet åpningstid i Vistdal barnehage, fra 4 til 5 dager fra høsten 2018. For å kunne 
imøtekomme dette trenger enheten økt ramme. Det er lagt fram egen sak til politisk behandling. 
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Helse og omsorg 
Tjenester og oppgaver: 
Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder: 
Nesset Omsorgssenter 

 Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. Etter ombyggingen er 
ferdig vil det i tillegg til disse 30 plassene være 2 ekstra rom til rehabilitering. 

 Korttidsavdelinga 9 plasser fram til ca.  oktober 18 (da avvikles korttidsavdelinga). 
 Demente avdeling 8 til 9 plasser, gjelder fram til ombyggingen er ferdig. Etter ombyggingen ca. 

oktober 2018 vil det være 2 demensavdeling hver på 8 plasser.  
 Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til å produsere 

gjennomsnittlig 35 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud.  Eget vaskeri, vasker alt tøy 
selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette. 

 Renhold, kommunen har egne tilsatte. Ansvaret for renhold er overført til teknisk fra 1.9. 2015.  
 Det er fra høsten 2017 opprettet eget brukerutvalg ved NOS, bestående av representanter fra 

brukerorganisasjoner, brukerne og tilsatte. 
 
Vistdal Bofellesskap. 

 I forbindelse med ombyggingen ved NOS er det lagt inn i budsjettet tilstrekkelig midler slik at 
bofellesskap har døgnkontinuerlig bemanning.  Dette innebærer at det ved bofellesskapet er 9 plasser 
der det er tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 

 
Eldresenter/dagsenter for demente.: 

 Tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende ved eldresenteret 2 dager pr. uke: Det er mulig å gi 
tilbud til ca.12 personer pr. dag med dagens bemanning og dagens funksjonsnivå på brukerne.  (dette 
gjelder det som i dagligtale kalles eldresenteret) 

 Dagtilbud for demente, 3 dager i uka kapasitet inntil 7 brukere pr. dag, i spesielle situasjoner kan det 
gis avlasting i pasientens hjem.  

  
Botjenesten og avlastingstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn 

 Brukere av denne tjenesten er stort sett mennesker med en psykisk utviklingshemming. 
 Holtan Bofellesskap I med 8 leiligheter/brukere (6 + 2) 
 Holtan Bofellesskap 2 med foreløpig plass til 2 brukere.  I løpet av høsten 2018, 4 leiligheter 

inkludert fellesareal og personalbase i et nytt bygg.   
 Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter) 
 Bo-veiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har ellers 

kapasitet til å ta på seg bo-veiledning 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet. Det er ellers forutsatt at 
personalet ved Holtan yter støttekontaktvirksomhet med inntil 500 timer i løpet av 2018 innenfor 
planlagt bemanning.  

 Oppgaven med å organisere 5 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemma barn/ungdom gjelder 
både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus. Det er for 2 av disse budsjettert med 2 tilsatte pr. 
ungdom på dag og kveld.  

 
Omsorgsboliger/seniorboliger (boliger ikke tilrettelagt for tilsyn og pleie) 

 Holtan 1 og 2 (8 leiligheter)   
 Myra 2 (4 leiligheter). Etter at det nye bo-felleskapet er tatt i bruk vil det igjen være 10 leiligheter 

disponibel til omsorgsboliger/seniorboliger på Holtan området. 
 
Hjemmetjenesten  

 Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles avdelingssjukepleier. 
 Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk som følge 

av at noen trykker på sin trygghetsalarm.  Fra 1.10.2017 er det etablert egen nattevakt i 
hjemmetjenesten, dette har resultert i at hjemmetjenesten på natt kan betjene hele kommunen.   

 Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. Dersom en tar høgde 
for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste innebærer budsjettet for 2017 at det 
kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 380 timer pr. uke.  Dette gjelder heimesjukepleie, hjelp til 
medisiner og hjemmehjelp. I tillegg til dette kommer den nevnte tjenesten på natt   

 Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemmevaktmesteren muligheten 
for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende tjenester.  

 Hjemmevaktmestertjeneste har ellers som oppgave installasjon og vedlikeholde trygghetsalarmer, 
utkjøring/montering/reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og mindre vedlikehold av 



32 

omsorgsboliger.  Organisering av hjemmevaktmester tjenesten er lagt til aktivitetstjenesten. Det er i 
budsjettet ikke forutsatt at brukerne skal betale ved oppsett av nye trygghetsalarmer.  

 Omsorgslønn, kommunen er i budsjettet lagt inn lønn tilsvarende 11 avtaler om omsorgslønn. 
Omsorgslønn er delt inn i 3 satser: 

o sats 1:  kr. 3.138   
o sats 2:  kr. 4.394   
o sats 3:  kr. 6.277 

 
Helsestasjonstjenesten 0-20 år. 

 Det er budsjettert med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor.  
 

Aktuelle oppgaver:  
 Helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år. 
 Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 10 ganger i løpet av første leveår, så 

etter 15 måneder, etter 18 måneder, etter 2 år og etter 4 år. 
 Skolehelsetjeneste. Helsesøster har fast treffetid ved samtlige skoler, helse-undersøkelser i 1.og 8 

klasse, lenge og vektmåling 3. og 7. klasse.  
 Forebyggende psykososialt arbeid.  
 Vaksinering (alle aldre) 
 Helsetjenester i tilknytning til arbeidsinnvandrere, bosatte flyktninger og i forbindelse med 

familiegjenforening. 
 
Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten. 

 Det er budsjettert med 2,7 årsverk fysioterapi- og 0,5 årsverk ergoterapitjeneste. 
 

Aktuelle oppgaver  
 Tiltak overfor barn, unge og voksne ved akutt sykdom, kronisk sykdom og varig funksjonshemming. 
 Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder hverdagsrehabilitering og veiledning til 

ulike samarbeidspartnere. 
 Poliklinisk behandling/hjemmebehandling, institusjonsvirksomhet og gruppebehandling 
 Tilretteleggingstiltak i kommunale og private boliger herunder også formidling av hjelpemidler. 
 Tverrfaglig og tverrsektorielt forebyggende arbeid overfor grupper i befolkningen og inn mot 

enkeltpersoner. Fysioterapitjenesten har bl.a. ansvaret for at to treningsgrupper for aldersgruppen 65 + 
fungerer.  Dette er et samarbeid med pensjonistforbundet (tiltaket Sterk og Stødig).   

 
Barnevernstjenesten 

 Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune.  
 
Psykisk helse  

 Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres familier og nettverk. 
Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i skolen.  Det er for 2017 budsjettert med 
1,5 årsverk. 

 
Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter 

 Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet av 2017. Dette 
gjelder brukere over 18 år. 

 Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal. 
 I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år. 
 Fellessamling for brukere av bo-tjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og søndag.  

 
Aktivitetstjenesten 

 Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for tilrettelegging 
 Dagtilbud til funksjonshemma inntil 7 brukere pr. dag 
 Aktivitetssenteret har kjøkken, arbeidsstue og ute gruppe der de kan tilby brukerne habilitering og 

rehabilitering: Aktivitetssenteret har muligheter til å gi tilbud til ca. 20 brukere pr, dag. 
 
Miljøbil/transport   

 transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med 
dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

 utkjøring av varmmat 
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Legetjenesten  
 3 fastleger en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell. 
 Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til kl. 08.00 på 

hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering. 
 Interkommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud, tilknyttet legevakten i Molde oppstart fra 1.1.2016 

(Kirkebakken).  
 Ikke ventetid ved legekontoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 har Nesset egen 

legevakt. 
 Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og forebyggende 

helsearbeid til sammen ca. 1 årsverk. 
 
Administrasjon: 
Enhet helse og omsorg består av 172 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). Det er til sammen 
132,63 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 3 lærlinger i 100 % stilling. Enheten har 
enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 10 %, leder for koordinerende enhet 70 % stilling og  ”fagansvarlig” 
data 20 % stilling. 
 
Helse og omsorgsplan: 
Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ble rullert/oppdatert i 
oktober 2014.  Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer omfattende beskrivelse av 
tjenestene innen helse og omsorg. 
 
Strategisk kompetanseplan 
Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering. 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(7) Helse og omsorg                                           (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     86 785 86 785 86 785 86 785 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     1362 1362 1362 1362 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     1 675 1 675 1 675 1 675 
Prisvekst     -75 -75 -75 -75 
Greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirk     426 426 426 426 
Nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn     195 195 195 195 
Økning i ramme, kun 2017     -600 -600 -600 -600 
Nye tiltak fra 2018     980 980 980 980 
Anslag: økn. ressurskr.brukere á kr 50 000     200 200 200 200 
Leieinntekter 4 leil Holtan (ny)     0 -290 -290 -290 
Forventer sjølkost i nytt helsesenter (her dekn. finans)       -1 083 -2 859 -3 521 
Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter         300 600 
Ny ramme Helse og omsorg 84 903 86 785 90 948 89 575 88 099 87 737 

 
 
 
Kommunens egenandel for ressurskrevende brukere er økt med kr 50 000 utover lønns- og prisvekst, allerede 
fra 2017.  
 
Nye tiltak fra 2018 genererer økte kostnader på kr 1,87 mill: 

 Flere ressurskrevende brukere og tilrettelegging for heldøgns tilsyn og pleie i bolig. 
 Større press på heimetjenesten på natt pga trygghetsalarmer og reduserte institusjonsplasser 
 Økning døgnkontinuerlig vakt Vistdal bofellesskap pga flere beboere. 
 Økt bemanning i aktivitetstjenesten pga nye brukere. 
 Økt kostnader krisesenter, utover lønns- og prisvekst. 

 
Noe av dette dekkes opp ved reduksjon på kr 0,89 mill: 

 Redusert kostnader ferdigbehandlede pasienter på sjukehus 
 Redusert ekstrahjelp administrasjon 
 Redusert støttekontakt 
 Redusert bemanning korttidsavdeling og legetjeneste. 
 Øke egenandeler innen helse og omsorg, generelt med 2 %, med unntak av praktisk bistand i hjemmet 

som økes med 5 %, trygghetsalarm som økes med 10 % og dagsentertilbudet som økes med 30 %. 
Selv om Nesset foretar denne økningen i 2018 er Molde kommune sine satser høyere.  

 
Rådmannen har dermed ikke funnet rom for styrking av fysioterapitjenesten (kun for 2017), heller ikke 
ergoterapitjeneste som lå inne med en økning i forrige økonomiplan fra 2018. 
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Teknisk, samfunn og utvikling 
Enhet for teknisk, samfunn og utvikling er organisert i tre avdelinger:  

 Samfunn og utvikling  
 Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  
 Kommunale bygg og eiendommer  

 
Samfunn og utvikling  
Avdeling for samfunn og utvikling har fem ansatte (fire årsverk) og dekker blant annet følgende 
ansvarsområder:  

 Kart og oppmålingstjenester  
 Gjennomføre oppmålingsforretninger  
 Holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert  

 Adresseringsarbeidet  
 Matrikkelføring av  

 Eiendommer  
 Bygninger  
 Adresser  

 Byggesaksbehandling  
 Behandling av kommunale og private detaljreguleringer  

 Møter og veiledning til forslagsstillere  
 Politisk behandling av planforslag  
 Koordinere høringer i planprosessene  

 Koordinering av kommuneplanarbeidet  
 Dispensasjonsbehandlinger innen  

 Byggesaker  
 Delingssaker  
 Jordlovssaker  
 Plansaker  

 Oppgaver innen jord- og skogbruk  
 Viltforvaltning  

 Viltkontakt i forbindelse med jakt  
 Miljøforvaltning  

 Motorferdsel i utmark  
 Akutt forurensing  

 Bistand til det lokale næringsliv gjennom næringskonsulent  
 Sekretærfunksjon for de kommunale fondene  

 Mardølafondet  
 Utviklingsfondet  
 Næringsfondet  
 Kraftfondet  

 
I tillegg har avdelingen en viktig rolle i å veilede kommunens innbyggere i saker som knytter seg til disse 
ansvarsområdene. Dette kan være alt fra veiledning i byggesaker eller delingssaker, bistand og rådgiving 
til utfylling av skjøter eller andre skjemaer eller det kan være hjelp til å søke på offentlige midler innen 
jord- og skogbruk eller næringsformål.  
 
Endringer på avdelingen  
I 2017 er det tilsatt ny byggesaksbehandler 70% stilling (tidligere 50%). 
 
 
Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  

Drift og vedlikehold av 53 kilometer kommunale veger  
 Sommervedlikehold, som blant annet omfatter grusing, asfaltering, grøfte-rensk, kantklipping av 

kommunale veger.  
 Vintervedlikehold, som blant annet omfatter snørydding, brøyting, strøing og åpning av tilfrosset 

stikkrenner.  
 Vedlikehold av bruer  
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Vann og avløp  

 Drift og vedlikehold av kommunens vannverk og avløpsanlegg med tilhørende ledningsnett.  
 Drift og vedlikehold av vanningsanlegg for jordbruket i Eresfjord og Eikesdal  
 Etterkomme og fastsette krav for utslippstillatelser  
 Døgnkontinuerlig vaktordning ved eventuelle driftsforstyrrelser ved våre anlegg  

 
Renovasjon og slam  

 Kommunen tilbyr et miljøriktig interkommunalt tilbud gjennom RIR, med sikker innsamling og 
behandling av alle typer avfall  

 Sørge for at kommunen har en tilfredsstillende innsamlings- og behandlingsordning for 
avløpsslam  

 
Brannvern og feiing  

 Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i Vistdal 
og Eikesdal med egne brannvogner.  

 Døgnkontinuerlig førsteinnsats med hjertestarter  
 Aktiv og positiv lokal ressurs i forebyggende brannvernarbeid  
 Sikre at brannvernet har riktig utstyr og kompetanse som skal til for innsats innen brann og 

ulykker  
 Samarbeidsavtale med Molde kommune om kjøp av brannsjef-, tilsyn- og feiertjenester  

 
Kommunale bygg og eiendommer  

 Forvalte og drifte kommunens eiendommer.  
 Planlegge og gjennomføre vedlikehold og kontrolloppgaver ved kommunale bygg.  
 Planlegge og gjennomføre et forskriftsmessig renhold av kommunale bygg.  
 Saksbehandling og oppfølging i forbindelse med myndighetspålagte tilsyn.  
 Utførelse og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter for bygg og eiendommer.  

Kartlegge og tilrettelegge for bruk av kommunale bygningsmasse ihht tjenesteproduksjon og behov. 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
 (8a)Teknisk, samfunn og utvikling     (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     24 639 24 639 24 639 24 639 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     282 282 282 282 

L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     304 304 304 304 

Prisvekst     205 205 205 205 

Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte     465 465 465 465 

Ny ramme Teknisk, samfunn og utvikling 26 530 24 639 25 895 25 895 25 895 25 895 
 
 
Kostnader til forebygging av brann, samt uttrykning er et av områdene som krever økte kostnader. Det er lagt 
inn en økning fra 2017 for å kunne ivareta at flere personer kan kjøre lastebil, har «blålys-lappen», samt 
førerkort klasse C for alle uttrykningsledere. I tillegg er det lagt inn økt utgifter til varslingsradioer, samt 
videreføring av «mens vi venter på ambulanse». Totalt kr 5,6 mill. 
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Det er budsjettert med kr 3,2 mill. til vedlikehold av veger, parkeringsplasser og gatelys.  
I 2015 og 2016 har det vært brukt kr 1 mill. mer på området. Ifølge KOSTRA tall for 2016 bruker Nesset 
kommune minst i kr per km kommunal veg (70873) i forhold til både KOSTRA gruppe 2 (83206), Midsund 
(97214) og Molde (159238).  
 
Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg er budsjettert med kr 14,4 mill. Det er ca. 
24 000 m2 som skal ivaretas, samt ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Midlene skal gå til å dekke 
strøm, renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler til heis, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, kommunale 
eiendomsgebyr, forsikring, elektro- og renholdartikler, reparasjoner av bygningstekniske komponenter, 
verktøy, kursing og verneutstyr/arbeidstøy til personell. Dette er en knapp ramme som skal ivareta at 
kommunens formålstjenester uhindret skal kunne opprettholdes på alle områder. 
 
Teknisk, samfunn og utvikling har en del uforutsette kostnader. Når alle faste utgifter er fordelt, samt et 
minimum til vedlikehold av veger, og til drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg, er det ikke rom 
for uforutsette kostnader.   
 
Tilstand på flere av kommunens veger: 
Steiner stikker opp av asfalten og asfalt er i svært dårlig stand. Veger er ikke gruset eller saltet i 2017 eller laga 
fall/kurv til begge sider. Da renner vannet i vegen og vasker ut finstoff i veigrusen, noe som fører til økte 
kostnader for å få vegen i normal stand. Autovern er gjengrodd med små trær. 
 

   
 
 
 
 
 
VARSF – selvkost 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   

 (8b)VARSF (selvkost)                    (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     -888 -888 -888 -888 
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6 % (deflator)     -23 -23 -23 -23 

Ny ramme VARSF (selvkost) -911 -888 -911 -911 -911 -911 
 
Inntektene på dette området tilsvarer utgifter til interntjenestene, dvs. indirekte kostnader ellers i kommunen og 
områdets andel av felleskostnader. 
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Kultur 
Kulturleiar rapporterer til rådmann og har ansvar for kommunens satsing innan kultur og idrett. Området 
omfattar også ansvar for bibliotek og kulturskole er lovpålagte tenester som kommunen skal ha enten åleine 
eller i samarbeid med andre kommunar. Kulturområdet har til saman 3,65 årsverk i faste stillingar. I tillegg 
kjøper ein tenester til biblioteksjef, kulturskole samt formidlar og vaktmeister på Nesset prestegard. 
Kulturleiar er sekretær og har ansvaret for ungdommens kommunestyre, er Barn og unges representant i 
plansaker, har ansvar for spelemiddelordningane, samt oppfølging av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg. 
Kulturleiar representerer kommunen i styret for Bjørnsonfestivalen og i styret for Romsdalsmuseet. 
 
Kulturområdet omfattar alle; frå vogge til grav. 
Kulturområdet har ansvar for at statlege og kommunale tilskotsordningar til kultur-, idrett og fysisk aktivitet 
blir gjort kjent og brukt av aktørane i kommunen. Vi skal bidra til gode arbeidsvilkår for frivillige slik at 
kulturaktivitetane kjem flest mulig av innbyggarane og besøkande til Nesset til gode.  
 
Tverrfaglege samarbeid som kulturleiar deltar i 

 Planarbeid; samarbeid med planansvarleg i forhold til barn og unge, arbeid med kulturminneplan og 
kommunedelplan for anlegg og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur.  

 Friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med miljøvernrådgjevar og folkehelsekoordinatror  
 Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon. 
 Integrering av busetting av flyktningar i samarbeid med flyktningtenesta. . 
 Trivselstiltak og kulturarrangement retta mot eldre og funksjonshemma gjennom den kulturelle 

spaser-stokken i samarbeid med helse- og omsorgstenesta. 
 
Folkehelse: 
Folkehelse omfattar heile mennesket og kulturaktivitet generelt er gode folkehelsetiltak. Tiltak med klar 
folkehelseprofil blir prioritert i retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. 
 
Bibliotek:  
Folkebiblioteket har til oppgåve å fremme opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom aktiv 
formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle. Ved lovendring gjeldande frå 2014 skal 
folkebiblioteka sette ytterligare fokus på bibliotekets rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt. For å kunne forsvare nasjonale krav og føringar for folkebibliotek må materiell, bøker og 
andre media vere på linje med andre norske bibliotek. Opningstider må også vere tilpassa slik at biblioteket blir 
tilgjengelig for publikum.  
Biblioteket er aktivt med i arbeidet med Bjørnsonfestivalen. Biblioteket har kompetent og godt kvalifiserte 
tilsette m.a. ved ein samarbeidsavtale med Sunndal kommune der Nesset kjøper 30% stilling som biblioteksjef. 
Nesset folkebibliotek har 3 tilsette (1,4 årsverk) ut over dette og er ope for publikum 4 dagar i veka. 
 
Kulturskolen 
 
Visjon: Kulturskolen i Gjemnes og Nesset skal være en arena for læring og oppleving. 
 
Kulturskolens kjerneverksemd; musikk, dans og visuelle kunstfag, har som mål å gje tilbod til minimum 25 % 
av elevane i grunnskolen i 30 % innan 2017. Det er lagt opp til gruppe- eller enkeltundervisning. Gjemnes og 
Nesset har felles kulturskule med knapt 160 elevar. Om lag halvparten av elevane er frå Nesset. Vi ser ein liten 
nedgang i elevtalet. Administrativ leiing/rektor for skolen er lagt til Gjemnes. Undervisninga er lagt til 
grunnskolen sine lokalar i Eresfjord og Eidsvåg. Danseundervisning er i gymnastikksalen på EIBUS. 
Kommunestyret har gjort vedtak om å legge til grunn Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning,  
for vidare kulturskoleutvikling i kommunen. 
 
 
 
Barn og unge, Ungdommens kommunestyre 
Kulturområdet har ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår. Vi er involvert i førebyggande arbeid i samarbeid 
med helse og omsorg, folkehelse og NAV. Ungdommens kulturmønstring er kommunens ansvar. 
Ungdommens kommunestyre (UKS) er aktivt og skal arbeide for barn og unges medverknad og ivareta deira 
interesser. Ungdommens kommunestyre er trekt inn i arbeidet med kommunereforma.  
 
Nesset frivilligsentral  
Sentralen skal vere ein koordinator og støttefunksjon for frivillig aktivitet og arbeid. Den er ein nøytral 
møteplass for alle aldersgrupper. Det er tilsett dagleg leiar i 100% stilling. Med i resurssen er 20% til 
ungdomsaktivitet og 30% til miljøarbeid retta mot busette flyktningar finansiert. Sentralen har lokalar i den 
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gamle barnehagen i Myravegen i Eidsvåg.  
 
Ungdomsklubben er samlokalisert med frivilligsentralen. Det er avsett ei fløy til ungdomsklubben der ein har 
fått i gang ulike aktivitetar. Det er m.a. teke i bruk eit rom i ungdomsklubben til øvingsrom for rockeband. 
 
Den statlege finansieringa til frivilligsentralar vart frå 2017 endra frå eit statleg tilskot til å bli lagt inn i 
rammeoverføringane til kommunen.  
 
Nesset frivilligsentral og ungdomsklubben fekk i 2017 tilskot frå ordninga mot barnefattigdom frå BUF-dir. 
Tilskotsmidlane gjer det mogleg å delta gratis på fritidsaktivitetar i regi av ungdomsklubben. Tilbodet er retta 
mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år. 
 
Lag og organisasjonar  
Det meste av kultur- og aktivitetstilbodet i kommunen blir drive av lag og organisasjonar. Frivillige tar ansvar 
og held vedlike mange forsamlingshus og andre gode møteplassar i alle bygder. Gode møteplassar er viktige 
for å skape tilhøyrigheit og bulyst.  
Det blir lagt ned svært mykje og godt arbeid frå frivillige i mange ulike kategoriar. Kommunen ynskjer å 
stimulere til dette ved hjelp av rettleiing om tilskotsordningar, spelemiddelordninga mm.   
 
Kommunale kultur- og idrettsanlegg 
Det meste av kultur- og idrettsanlegg i Nesset er eigd av idrettslag, skyttarlag, ungdomslag og bygdalag. Gym-
salane blir brukte til trening og aktivitet etter skuletid. Uteområda ved skulane og barnehagane blir brukt til leik 
og aktivitet utanom skule- og opningstid. Kommunen eig og driftar kunstgrasbanen i Eidsvåg. Nessethallen 
stod ferdig våren 2017. 
 
Nesset idrettsråd: 
Alle kommunar med meir enn 3 idrettslag er etter NIF sine lover pålagt å ha eit idrettsråd. Idrettsrådet er eit 
viktig organ for samarbeid, koordinering og kompetanse til idrettsarbeidet i kommunen. Idrettsrådet er 
høyringsinstans for kommunale handlingsplaner for idrett og anlegg. Idrettsrådet står for abonnement og 
oppfølging av www.skisporet.no som er GPS-registrering av oppkøyrte skiløyper.  
 
Museum og Nesset prestegard:  
Spor av menneskeleg aktivitet frå tidlig steinalder og fram til i dag er viktige identitetsbyggarar i samfunnet. 
Det er særlig viktig å formidle dette til barn og unge. 
Nesset prestegard er kulturhus og avdeling av Romsdalsmuseet. Prestegarden er sentral også i 
formidlingsarbeidet. Nesset deler på ei 70% stilling som formidlar og vaktmeister saman med 
Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Nesset kommune har ein leigeavtale for alle husa unntatt bustadhuset. 
Det går føre seg forhandlingar mellom Nesset kommune og OVF om framtidig leigeavtale for Nesset 
prestegard.  
 
Kulturminne:  
Vidare arbeid med skjøtsel og tilrettelegging av kulturminna m.a. på Prestneset og helleristningane på Bugge 
vil halde fram. Vi ser at besøkstala stig ved betre tilrettelegging og skilting. Arbeid med kulturminneplan er i 
gang og skal vidareførast. Kulturminne skal registrerast og settast i system opp mot digitale kart, register og 
planverk. Lokalkulturminneplan skal vise kommunens prioriteringar av kulturminne.  Nye utgravingar i 
kavlvegen på Toven gjer at dette kulturminnet og bør løftast meir fram i kulturminne- og formidlingsarbeid.  
Ein ynskjer og å sette fokus på kulturminne, natur og andre verdiar som er naturleg å bruke i reiselivs- og 
marknadsførings arbeid.  
 
Bygdebøker 
Gards- og ættesoge for Nesset er framleis populære. Bind 1, 4 og 7 er utselt. Deler av lageret er redusert 
(makulert) for å frigje lagerplass. 
 
Bjørnsonfestivalen: 
Nesset er medeigar i Bjørnsonfestivalen og kulturleiaren i Nesset sit i styret. Besøkstala har auka også i Nesset 
dei siste åra. Om lag 20 frivillige frå Nesset bidrar til arrangementa. I tillegg støttar Nesset kraft og Nesset 
sparebank opp som sponsorar. Nesset prestegard og andre lokalitetar i Nesset skal framleis vere arena for 
arrangement. Bjørnsonfestivalen fikk et driftstilskot frå Nesset kommune i 2017 på kr 100 000.  
 
Folkebadet:  
Bassenget ved EIBUS er ope tre kveldar i veka frå haustferie til påske. Det tilsett badevakt i 19,5% stilling. I 
tillegg er det gjort avtale om badevaker på dugnad med foreldre i ein ungdomsskoleklasse ved EIBUS for 
kommande år.  
 

http://www.skisporet.no/
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   

(9) Kultur                                                      (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     4 015 4 015 4 015 4 015 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     35 35 35 35 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     41 41 41 41 
Prisvekst     34 34 34 34 
Økning i ramme, kun for 2017     -150 -150 -150 -150 
Ny ramme Kultur  3 899 4 015 3 975 3 975 3 975 3 975 

 
 
Tjenestetilbudet er beskrevet med bakgrunn i videreføring av drift på samme nivå som i 2017, men fordi 
ramma er redusert må rådmannen vurdere å endre tjenestetilbudet. 
 
Romsdalsmuseet søker om økning med kr 75 000. Kultur har ikke fått økt ramme for å dekke økningen.  
 
På grunn av knappe rammer har rådmannen ikke funnet rom for å opprettholde folkebadet. Observatører til 
møter for ungdommens kommunestyre foreslås redusert fra 2 til 1.   
 
For å opprettholde lovpålagte tjenester som bibliotek og kulturskole, er kulturmidler, løypekjøringsmidler og 
ungdomsmidler tatt ut av driften. Ungdomsklubben drives videre samlokalisert med frivilligsentralen.  
Folkebadet har ikke midler utover 1. halvår 2018. 
 
Redusert tilskudd til Bjørnsonsfestivalen og reduserte kostnader på alle områder, dette for at kulturområdet 
ikke skal overskride ny ramme. 
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NAV Nesset  
Arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) ble etablert for å få en helhetlig og effektiv forvaltning som skal få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Måten tjenestene er organisert på skal gjøre det enklere for 
brukerne og være tilpasset deres behov. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av statlige og kommunale 
virkemidler skal gi bedre tjenester til brukere med sammensatte behov. NAV kontoret har felles resultatansvar 
og skal framstå som en samlet enhet, selv om ansvaret for ulike oppgaver og tjenester fortsatt er delt mellom 
stat og kommune.  

NAV Nesset skal ivareta brukernes helhetlig behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med 
de tjenester, tiltak og virkemiddel som kontoret rår over. Ved behov skal NAV kontoret tilby målrettede tiltak 
som kan hjelpe den enkelte til å skaffe seg eller beholde arbeid.  

NAV skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang 
til arbeid og aktiv virksomhet.  

Nesset kommune har et omfattende ansvar for innbyggernes velferd på områder som helse, sosial, barnevern, 
integrering, bosetting av flyktninger, oppvekst og utdanning, og kultur og fritid. Kommunen har et særlig 
ansvar for personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre velferdsordninger. Lov om sosiale 
tjenester i NAV inngår i kommunenes samlede velferdsansvar, og omhandler de kommunale tjenester og 
oppgaver som NAV kontoret skal utføre og medvirke i. Kommunens ansvar etter loven skal planlegges og ses i 
sammenheng med kommunens øvrige velferdsområder.  

Tjenester og oppgaver: 
 Råd og veiledning 

o Økonomisk sosialhjelp (Fra 1.jan 2017 vilkår om aktivitet for de under 30 år.) 
o Gjeldsrådgivning 
o Arbeidsgivere og arbeidssøkere 
o Rusmisbrukere 

 Boligsosialt arbeid 
 Bosetting av Flyktninger 

o Introduksjonsordningen 
 Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

o Bostøtte 
o Startlån 
o Tilskudd til utbedring og tilrettelegging av bolig 
o Tilskudd til boligkjøp 

 Kvalifiseringsprogrammet 
o Kvalifiseringsstønad 

 Oppfølging og bistand: 
o sykemeldte  

 arbeidsgivere og arbeidstakere 
o ungdom  

 personer under 30 år som har arbeidsrettet bistand i overgangen mellom utdanning 
og arbeid 

 TT-kort og Parkeringskort for bevegelseshemmede 

 Bolig til vanskeligstilte og flyktninger:  

o Nesset kommune har stilt følgende boliger for videre utlån til vanskeligstilte: 
 Eidsvåg borettslag  6 boenheter 
 Myra    3 boenheter 
 Leira borettslag (LBL)  2 boenheter 
 Kommunalt leide boliger  6 boenheter i Alstadgården 
 Kommunalt leide boliger  4 boenheter i Aarstadbygget. 
 Veltan (kommunale boliger) 2 boenheter (en stor og en liten) 

 Midlertidig botilbud – den enkelte sin rett til å få et midlertidig botilbud 

NAV Nesset har 5 årsverk inkludert kontorleder som er statlig ansatte. 4 årsverk er knyttet til arbeid, velferd og 
sosial rådgivning. Av disse er 2 stillinger kommunale og 2 stillinger er statlige.     
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NAV Nesset – stat, finansierer 50% av kontorleders statlige lønn. 

NAV Nesset har ansvar for tjenester knyttet arbeid, velferd og sosial, samt Husbankens bostøtteordning og 
lån/tilskudd. I tillegg kommer Kvalifiseringsprogrammet og tildelingsansvar for kommunale boliger. 

Tjenestene i NAV er underlagt ulike lovverk der lov om sosiale tjenester, NAV-loven, Lov om arbeid og 
velferd, Husbankens lovverk, integreringsloven og introduksjonsloven er de viktigste. Fra 01.01.2017 ble det 
innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.  

NAV Nesset har ansvar for Ruspolitisk handlingsplan og rullering av denne. 

NAV Nesset har utarbeidet egen virksomhetsplan der vi setter fokus på nærversarbeid i enheten, kvalitetsarbeid 
gjennombruk av gjeldene rutiner, prosedyrer og saksbehandlings-verktøy i NAV.  

NAV Nesset jobber for å gi mennesker nye muligheter. 

 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(10) NAV-Nesset                                           (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     2 407 2 407 2 407 2 407 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     48 48 48 48 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     52 52 52 52 
Prisvekst     42 42 42 42 
Oppgaveendring (flytta flyktningetjenesten til rådm)     386 386 386 386 
Ny ramme NAV-Nesset 1 807 2 407 2 935 2 935 2 935 2 935 

 
Når det gjelder sosiale tjenester i NAV så har vi ikke noen grunn til å tro at 2018 blir så mye annerledes enn 
2017. Arbeidsledigheten synker, men vi ligger i Nesset over lands- og fylkesgjennomsnittet. 
 
Flyktningtjensten organiseres under rådmannen fra 1.1.2018.  
 
 
 
 

Reserver 
 
Økonomi Budsjett   Økonomiplan   
  (11) Reserver                                                   (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 
Årslønnsvekst 3% fra 2017-18, ikke fordelt enhetene (1,2 %)  3078 2 127 2 127 2 127 2 127 

 
Av beregnet årslønnsvekst på 3 pst fra 2017 til 2018 er 1,8 pst fordelt til enhetene. Resten blir fordelt når 
lønnsoppgjøret er ferdig i 2018. 
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7.    INVESTERINGER 

Startlån (lån til utlån fra Husbanken) 

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. 
Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i 
nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for 
eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer 
med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån.  Boligen det gis lån til skal være 
nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. 

Det budsjetteres med kr 1 mill hvert år til videre utlån i økonomiplanperioden.   

Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP) 
KLP har behov for egenkapitalinnskudd.  Dette for å opprettholde evne til å møte framtidig vekst og generere 
avkastning.  Egenkapitalinnskuddet utgjorde kr 0,929 mill. for 2017. Budsjettert egenkapitalinnskudd økes til 
kr 1 mill. og videreføres i hele økonomiplanperioden.  Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med 
lånemidler.  Derfor forslår rådmannen finansiering med frie midler, dvs. momskompensasjon og ubundet 
investeringsfond 
 

Investering i anleggsmidler for 2018 – 2021, prioritert 
Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i 
nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter).  Når det 
gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sjukeheimsplasser, må også økte utgifter 
for nye sjukeheimsbrukere måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.  
 
Økte driftskostnader som følge av nye investeringer fører til at det eksisterende driftsnivået må reduseres, hvis 
ikke inntektsnivået kan økes.  Dette medfører at det er særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny 
investering før den vedtas.  
 
IKT-investeringer – prosjekt 600234  
Det er behov for årlige bevilgninger til IKT-investeringer. Nesset kommune er med både i IKT Orkide og ROR 
IKT. Det er viktig å være med i felles investeringer for framtidig elektronisk utvikling på området, samt 
innkjøp av nødvendig utstyr. 
Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 500 000 til formålet i perioden.  
 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser – prosjekt 600286 
Svenslivegen vil bli asfaltert i 2018 og dette koordineres i forbindelse med legging av ny hovedvannledning. 
Det er ventet at det vil bli ekstra kostnader med reparasjon av vegbane før asfaltering, samt eventuelt 
omlegging av vegen og kryss ved bolighuset på GID 45/5. På en typisk kommunal veg vil det koste kr 800 til 
1 000 pr meter med ferdig lagt asfalt i 5 cm tykkelse. I tillegg til dette kommer eventuelt reparasjoner og andre 
grunnarbeider, noe som kan være veldig forskjellig fra veg til veg. Levetiden på vegen er ca. 40 år. Budsjett 
2018: kr 2 000 000  
 
Vaktmestertjenesten – nyttekjøretøy (ny) 
For 3 år siden gikk kommunen til anskaffelse av 2 nyttekjøretøy til vaktmestertjenesten. Ett har base i ytre del 
av kommunen og ett i indre. Alle vaktmesterne har flere enn 2 formålsbygg som de ukentlig skal følge opp slik 
at de må være mobile. Nyttekjøretøyene har gjort arbeidsdagen til vaktmesterne lettere og mer effektiv fordi de 
har innredde biler med det verktøyet og utstyret de trenger. Det er en sikrere løsning enn da de kjørte 
privatbiler som ikke var egnet for frakt av utstyr og de er mer selvstendig i arbeidet de skal utføre da de selv 
har oversikt over sitt verktøy. Vaktmestertjenesten kan sammenliknes med håndverkeryrket når det kommer til 
behov for eget nyttekjøretøy. Kjøretøyet fungerer omtrent som et kontor gjør for en konsulent. Kommunen har 
4 vaktmestre og 2 kjøretøy. Det er nå behov for å øke antall nyttekjøretøy for å imøtekomme alle oppgavene. 
Prosjektkostnad kr 200 000, med bevilgning i 2019. 
 
NOS – ombygging til demensavdeling, inventar (ny) 
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Neset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av korttids- og demensavdeling ved 
NOS, til en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter med inntil 10 plasser. Prosjektet er forankret i 
kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. 
Prosjektet vil ha behov for innkjøp av nytt inventar til avdelingene. 
Totalramme kr 3 150 000, bevilges for 2018. 
 
Person-/varebil, aktivitetstjenesten (ny) 
Aktivitetstjenesten har en 1997 modell person-/varebil som blir brukt til transport av brukere, ansatt og utstyr. 
Bilen er 10 år og det behov for å utskifting. 
Budsjett 2018: kr 170 000. 
 
Håndholdt enhet heimetjenesten (Gerica) (ny) 
Dette gjelder tekniske hjelpemidler (håndholdte enheter/nettbrett) som heimetjenesten skal ha med seg ved 
besøk/tjenester i brukernes heim. Når det gjelder denne investeringen samarbeider vi med Molde kommune. 
Kostnad kr 200 000 i 2020. 
 
Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg – prosjekt 600284  
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelva. Ti områder langs Eidsvågelva ble utbedret 
for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016 og ferdigstilt i oktober 2016. Det ble holdt 
garantibefaring i juni 2017. Under denne befaringen ble det avdekket behov for bygging av en forstøtningsmur 
mot elva, samt utbedring av 3 mindre områder. Dette blir ikke dekket av garantien. Prosjektet avsluttes i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 6 264 000 
Budsjett 2018: kr 435 000 
Totalramme: kr 6 699 000 (økt med kr 230 000) 
 
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale – prosjekt 600341 
Kommunens minibuss som benyttes til transport av brukere og pasienter, står ute i all slags vær. For å kunne 
ivareta denne best mulig burde den ha stått under tak. Lagerhall/telt benyttet til vedproduksjon ble ødelagt av 
stormen våren 2016. Det har ført til at mye av Aktivitetssenteret sitt utstyr står ute usikret. Av den grunn er det 
behov for en garasje som kan sikre utstyr og opprettholde aktivisering av brukerne. Prosjektet er i 
planleggingsfasen. Skisser er utarbeidet. Det skal gjennomføres en tilbudskonkurranse etter loven om offentlig 
anskaffelser del I, med direkte henvendelse til aktuelle tilbydere. Gjennomføring av byggingen i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000 
Budsjett 2018: kr 800 000 
Totalramme: kr 1 000 000 (uendret) 
 
Brannstasjon Eresfjord, etablering av ny stasjon – prosjekt 600343 
Prosjektet med etablering av ny brannstasjon i Eresfjord er i planleggingsfasen/beskrivelsesfasen. Nesset Kraft 
sin eiendom «Moa» i Eresfjord er kjøpt av Nesset kommune. Det tas sikte på utlysning av åpen 
anbudskonkurranse i 2017, og gjennomføring av prosjektet i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 400 000 
Budsjett 2018: kr 3 100 000 
Totalramme: kr 3 500 000 (uendret) 
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Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan – prosjekt 600344 
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 20/17 oppstart av detaljprosjekt for nybygg for bofellesskap tilrettelagt 
for heldøgns tilsyn og pleie. Bygget skal inneholde 4 leiligheter og være beregnet for personer med 
utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne. Detaljprosjektet gjennomføres i 2017. Gjennomføring 
av hovedprosjekt i 2018. Husbanken gir maksimalt tilskudd på kr 1 415 000 pr omsorgsbolig. Totalt vil dette 
kunne utgjøre kr 5 660 000 i tilskudd. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000 
Budsjett 2018: kr 13 800 000 
Totalramme: kr 14 000 000 
 
NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330  
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av eksisterende korttids- og 
demensavdeling ved NOS. Ombyggingen fører til at vi får en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter 
med inntil 10 plasser. Prosjektet er i tillegg forankret i kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde 
oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. Husbanken har gitt tilsagn om et investeringstilskudd på 
inntil kr 33 890 000 for hele prosjektet, inkludert uteområder og inventar.   
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 25 000 000 
Budsjett 2018: kr 40 700 000 
Totalramme: kr 65 700 000. 
 
NOS, ombygging demensavdeling, uteområder (ny)  
Viser til prosjekt 600330. I tillegg til ombygging og rehabilitering av korttids- og demensavdelingen ved NOS, 
skal prosjektet også omfatte ombygging og etablering av nye uteområder/hager for avdelingene. 
Totalramme kr 1 650 000 bevilges for 2018. 
 
Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste – prosjekt 600350 
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 31/15 å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for 
hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum. I K-sak 11/17 
vedtok Nesset kommunestyre oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste. Nybyggets størrelse, utforming og innhold er ikke endelig avklart, og antatt totalramme er 
ytterste konsekvens. De maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000, totalt 
for 16 omsorgsboliger utgjør dette kr 22 640 000.  
Budsjett 2018: kr 2 000 000 (forutsetter kommunestyrets godkjenning til detaljprosjektet) 
Totalramme kr 123 000 000  
 
EIBUS ungdomstrinnet, avfallsbod/utstyrsbod (ny) 
Det er mangel på lagerplass for avfallskonteinere ved Ungdomstrinnet, EIBUS. Avfallskontainerne står i dag 
usikret i det fri og er utsatt for vær og hærverk.  
Det er kjøpt inn utstyr for drift og vedlikehold av kunstgrasbanen. Det er behov for forsvarlig oppbevaring av 
dette utstyret nært selve anlegget. På denne måten kan man hindre hærverk på utstyret, samt unødig slitasje på 
grunn av vær og vind.  
Bygningen er av den grunn tenkt både til utstyr for kunstgressbanen og avfallskontainerne. Plasseres ved 
kunstgressbanens sørside mot skolebygningen. Prosjektet vil gi noe økte driftskostnader. 
Totalramme kr 1 000 000, med bevilgning i 2018.  
 
Vistdal skole og barnehage, nytt gjerde og drenering (ny)  
Kystlab-Prebio as har anmerket dårlig tilstand på gjerdet ved Vistdal skole og barnehage. 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 så det er derfor viktig at gjerdet blir skiftet 
ut, før det får ytterliggere funksjonssvikt. Nytt gjerde vil være av typen barnehagegjerde som er av metall, 
vedlikeholdsfritt, klatresikkert og avstivet i topp og bunn. Vistdal skole og barnehage har de senere årene slitt 
med stor opphopning av overflatevann ved nedbørsfall. Dreneringen ser ut til å være defekt på både øst- og 
vestsiden av den 1-etasjes delen av skolen og det danner seg store dammer som er dypere enn de tillat inntil 10 
centimeterne.  Dette utgjør en fare for små barn. Anslagsvis kostnad for nytt gjerde kr 350 000 og for 
rehabilitering av drenering kr 250 000. 
Prosjektkostnad kr 600 000 med gjennomføring i 2020. 
 
Boliger for vanskeligstilte (rus/psykiatri) (ny)  
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Det følger av Lov om sosial tjenester i arbeids- og velfersforvaltningen (Sosialtjenesteloven)  § 15 at 
kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet.  Det enkleste for kommunene blir derfor å eie en del boliger eller boenheter selv. 
Noen av disse personene forblir vanskeligstilte gjennom store deler av sitt liv og har ofte et særskilte behov for 
tilpasning av bosituasjonen. Nesset kommune har i dag 10 boliger for vanskeligstilte der 8 av disse er i 
borettslag og de 2 siste i to-mannsbolig. NAV og avdelingen for kommunale bygg og eiendom har nå i lengre 
tid sett behovet for å ha boliger som er frittstående for å imøtekomme beboere som har utfordringer med sosiale 
relasjoner. Det er behov for å gå til anskaffelse av boliger beregnet for hard bruk som har frittstående 
beliggenhet. Det har vært møte med Molde eiendom for å søke kunnskap og erfaring fra deres prosjekter i 
sammenliknbare saker. Det er altså pr dato behov for etablering av 2 stk frittstående boliger på egen tomt. 
Tilskudd fra Husbanken for bolig til vanskeligstilte er inntil 40% av godkjente prosjektkostnader, noe som blir  
kr 1 240 000 for dette prosjektet. 
Prosjektkostnad kr 3 100 000 og gjennomføring i 2021.        
 
Kommunehuset, rehabilitering, forprosjekt framtidig bruk (ny)  
Hammerø & Storvik Prosjekt AS har foretatt en tilstandsvurdering av kommunehuset. Rapporten er datert 
28.09.2017 og viser at kommunehusets vestfløy har et betydelig vedlikeholdsbehov. Taket har i flere år vært 
lekk, og det har vist seg å være utfordrende å finne årsaken til lekkasjen. Flere av vinduene har fuktskader og er 
punkterte, noe som gir økt oppvarmingsbehov. Kledningen av asbest gror og er misfarget. På grunn av fare for 
spredning av helseskadelig asbestfiber er det ikke tilrådelig å utføre spyling av fasadene. Fasadene trekker også 
vann. Heisen og ventilasjonsanlegget har de siste årene hatt flere driftsstanser og har vært kostnadskrevende å 
holde i drift.  
 
Det er ført avvik i Nesset kommunes kvalitetssystem Losen, som gjelder inneklimaet ved kommunehuset. Det 
har kommet meldinger om at ansatte føler seg syke av inneklimaet. I intensjonsavtalen for 
kommunesammenslåingen med Molde og Midsund er det nedfestet at det også etter kommunesammenslåingen 
skal være arbeidsplasser ved kommunehuset i Nesset.   
 
Kostnadene med renovering av kommunehuset er av Hammerø & Storvik AS kalkulert til  
Kr 24 000 000 eks mv.  
 
Rådmannen mener det er viktig å komme i gang med planlegging av arbeidet med renovering av 
kommunehuset.  
Rådmannen foreslår at det settes av midler til et forprosjekt i 2018 på kr 300 000.  
 
Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig 
august 2017. Betongarbeid for 980 m3 høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstillelse september 
2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august. Utvendig kledning av bassenget utføres høsten 2017. 
Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter 
vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. Prøvedrift 
og igangsetting av renseanlegget er beregnet til jan. - mars 2018. Prosjektet ferdigstilles 2018.  
Antas brukt totalt pr 31.12.2017 kr 16 350 000. 
Budsjett 2018:  kr 6 000 000 
Totalramme:    kr 22 350 000 
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Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning – prosjekt 600291 
Prosjektet gjelder utskiftning av hoved avløpsledning/sjøledning for Eidsvåg. Avløpsledningen er gammel og 
av PVC som er blitt skjør. Det har blitt utført midlertidig reparasjoner av avløpsledningen ved å plassere 
sementsekker over hull på avløpsledningen. Priser på ny avløpsledning er hentet inn fra entreprenører, og 
prosjektet er ferdig planlagt og kostnadsberegnet i 2016. Under dette arbeidet fremkom det ekstra utbedringer 
som må gjøres samtidig, og det er derfor behov for ekstra midler. Siste samlekum ved Sjøgarden må også 
skiftes, og det må legges rørledning fra samlekum og frem til synlig rørledning/opprinnelig tenkt startpunkt for 
utskiftning av hovedavløpsledning. Konkurransegrunnlaget er ferdig, og prosjektet klart til å utlyses på Doffin.  
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 176 000 
Budsjett 2018: kr 2 000 000 
Totalramme: kr 2 176 000 (økt med kr 38 000) 
 
Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer – prosjekt 600217  

Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt vannledningsnett og vannkummer, samt erstatte asbestledninger 
(tidligere prosjektene 600263 og 600292). Det er totalt 88 720 meter ovedledningsnett, som er fordelt: 

 
18 018 meter 110 PVC 
  8 320 meter 150 PVC 
12 093 meter 160 PVC 
  2 693 meter 200 PVC 
  5 385 meter 225 PVC 
  2 235 meter 250 PVC 
     724 meter 300 PVC 
  2 716 meter 400 PVC 
 7 017 meter asbest ledninger 
Resterende ledningsnett i PVC og PE i < 110 mm 

 
For å erstatte asbestledninger koster det ca. 1300 kr pr meter.  
 
I kommunen er det 852 vannkummer. Mange av disse er mer enn 50 år. I 2018 er det planlagt å skifte ut 5 
kummer, noe som vil koste ca. kr 300 000. 
Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Belastes sjølkostområdet for vann og 
finansieres av vanngebyret som innbyggerne betaler. 
Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 1 100 000 til formålet i perioden.  
 
Rehabilitering ledningsnett, avløp – prosjekt 600218 
Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Det er gamle jernrør og 
betongrør som må skiftes på grunn av alder og at det er lekkasje. De koster ca. 1200 kr pr meter å skifte ut 
gamle avløpsrør. Det er i hovedsak i Eidsvåg området det er behov for utskifting av avløpsrør. Det blir ofte 
skiftet ut avløpsrør i forbindelse med at det skiftes ut gamle vannrør (vann og avløp ligger ofte i samme grøft), 
dette for å få ned prisen på grøftekostnader. Årlig ramme for rehabilitering av avløpsnettet settes til kr 300 000 
i hele økonomiplanperioden.  
 
Overføringsledning Meisal vannverkt (ny) 
Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal eller forlengelse av hovedledning på Meisal med ca. 800 meter 
for å knytte på 12 abonnenter. Forprosjektet skal utrede trase og eventuelt behov for større bassengkapasitet. 
Prosjektet vil inneholde detaljbeskrivelse som kan brukes som anbudsdokument til konkurranse på Doffin. 
Gjennomføringen av prosjektet forutsettes utført i 2018.  
Budsjett 2018: kr 6 000 000 
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Investering i anleggsmidler - ikke prioritert 
Det er flere behov for investeringer som rådmannen har prioritert bort i denne perioden på grunn av den 
økonomiske situasjonen. 
 

Følgende behov for investeringer er kjent – Formål: 
Anslag 
kostnad 
mill kr 

Behandling 

Eidsvåg barnehage, rehabilitering skolekjøkken og aula 1,50 Behov 
EIBUS, barnetrinn, uteområde trinn 3 0,50 Tidligere øk.plan 
Holtan, rehabilitering bad og ventilasjon 2,30 K 58/16, 23.6.16 
Traktor på teknisk driftsavdeling 0,68 K 103/16, 20.10.16 
EIBUS – renovering dusjanlegg  Behov 
EIBUS – renovering ventilasjonsanlegg svømmehall  Behov 
EIBUS – renovering inngangsparti  Behov 
NOS sjukeheim, rehabilitering av fasader 6,00 Behov 
EIBUS ungdomstrinnet – rehabilitering gymnastikkfløy  Behov 
NOS sjukeheim – rehabilitering av pasientrom og bad 5,50 Behov 
INBUS, Eresfjord skole, rehabilitering gymnastikkgulv 0,60 Behov 
Rehabilitering kommunehus, framtidig bruk (lagt inn forprosj.2018) 24,0 Behov 
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8.    KOMMUNALE GEBYR  
 
Nesset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdep., februar 2014). Selvkost innebærer 
at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene 
betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i 
kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i 
form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er 
eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må 
et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.  
 
Det er en rekke faktorer som Nesset kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte 
år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + ½ 
prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og ekstern), samt 
(uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med 
budsjettet. 
 
Kalkylerenten for 2018 anslås å være 2 prosent. Lønnsveksten fra 2017 til 2018 er satt til 3 prosent mens 
generell prisvekst er satt til 2,5 prosent. Budsjettet er utarbeidet den 18. oktober 2017. Tallene for 2016 er 
etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er 
budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til 
kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 
 
Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. 
Gebyret for avløp øker med 34 %, mens gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %. I perioden 2016 til 
2021 øker samlet gebyr med kr 2 781, fra   kr 14 514 i 2016 til kr 17 295 i 2021. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på 
et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Nesset kommune benytter 
selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere 
enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle 
problemstillinger knyttet til selvkost. 
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Vann 2016 – 2021 
I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 
Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås vanngebyret økt med 7 % fra 
kr 6 200 til kr 6 616. i perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 521, hvorav kr 416  er 
endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2016 
til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra 6 200 i 2016 til kr 7 721 i 2021. I tabellen under er vanngebyret 
basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.  
 

Vanngebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 3 734 kr 3 734 kr 4 001 kr 4 183 kr 4 409 kr 4 670 
Årlig endring  0 % 7 % 5 % 5 % 6 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 13,70 kr 13,70 kr 14,53 kr 15,18 kr 16,00 kr 16,95 
Årlig endring  0 % 6 % 4 % 5 % 6 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 6 200 kr 6 200 kr 6 616 kr 6 914 kr 7 289 kr 7 721 
Årlig endring  0 % 7 % 5 % 5 % 6 % 

 
Driftsutgifter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 20 % fra 3,5 millioner kr til 4,2 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2016 til 4,5 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på  2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 
55 % av de totale driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 70 % stilling for å ivareta alle 
arbeidsoppgaver på området. I tillegg er det lagt inn ekstra pga. renseanlegget Solbjøra. 
 
Kapitalkostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 43 % fra 2,1 millioner kr til 3,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021    øker kapitalkostnadene med 1,8 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2016 til 3,5 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør 
ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,35 millioner kr til 0,35 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,34 millioner kr i 2016 til 0,37 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør 
ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 5,7 millioner kr til 6,1 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,6 millioner kr, fra 5,5 millioner kr i 2016 til 7,1 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 5 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, 
avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 7 % fra 0,94 millioner kr til 0,88 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,06 millioner kr, fra 0,93 millioner kr i 2016 til 
0,88 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 4 185 348 3 468 876 4 169 880 4 285 688 4 404 738 4 527 122 4 652 933 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 552 537 814 488 1 048 903 1 148 053 1 122 153 1 096 052 1 058 761 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 1 117 884 1 256 004 1 903 759 2 381 259 2 408 759 2 401 359 2 427 696 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 337 860 350 873 354 764 358 368 366 700 370 464 369 792 
- Øvrige inntekter -934 631 -938 250 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 

Gebyrgrunnlag 5 258 998 4 951 991 6 602 306 7 298 369 7 427 350 7 519 997 7 634 182 
Gebyrinntekter 5 451 743 5 685 702 6 090 635 6 359 850 6 697 804 7 088 927 7 669 197 

Selvkostresultat 192 745 733 711 -511 671 -938 519 -729 546 -431 070 35 015 
Selvkost dekningsgrad i % 104 % 115 % 92 % 87 % 90 % 94 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 1 487 368 1 706 784 2 481 967 2 014 819 1 107 212 392 515 -35 015 

+/- Selvkostresultat 192 745 733 711 -511 671 -938 518 -729 546 -431 070 35 015 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 26 670 41 473 44 523 30 911 14 849 3 540 -350 

Utgående balanse 31.12 1 706 784 2 481 967 2 014 819 1 107 212 392 515 -35 015 -350 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Avløp 2016 – 2021 
I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør   44 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at 
avløpgebyret øker med 34 % fra kr 3 314,- til kr 4 449,-. I     perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke 
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med kr 2 328,-, hvorav kr 1 135,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp    til en gjennomsnittlig 
årlig gebyrøkning på 12 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 114,- i 2016 til kr 5   
441,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann.  
Gebyrsatsene er inkl. mva 
 

Avløpgebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 626 kr 1 741 kr 2 331 kr 2 041 kr 2 518 kr 2 851 
Årlig endring  7 % 34 % -12 % 23 % 13 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 8,26 kr 8,74 kr 11,76 kr 22,34 kr 27,55 kr 14,39 
Årlig endring  6 % 35 % 90 % 23 % -48 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 3 114 kr 3 314 kr 4 449 kr 6 062 kr 7 477 kr 5 441 
Årlig endring  6 % 34 % 36 % 23 % -27 % 

 
Driftsutgifter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 13 % fra 1,7 millioner kr til 1,9 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2016 til 2,1 millioner kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på     2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57 % av de totale 
driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 30 % stilling for å ivareta alle arbeidsoppgaver på området. 
 

 
Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 0,46 millioner kr til 0,49 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,13 millioner kr, fra 0,44 millioner kr i 2016 til 0,57 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 
66 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,13 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør 
ca. 81 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 35 % fra 2,0 millioner kr til 2,8 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,4 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2016 til 3,4 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 11 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, 
avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 5,7 tusen kr til 0,0 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 259,3 tusen kr, fra 259,3 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 837 488 1 683 205 1 903 784 1 956 883 2 011 474 2 067 600 2 125 304 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 134 732 159 609 179 532 198 565 197 189 195 750 191 500 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 306 137 299 950 308 129 365 040 372 540 371 392 353 602 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 122 362 127 170 128 468 129 641 132 508 133 765 133 456 
- Øvrige inntekter -259 282 -5 713 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 2 141 437 2 264 220 2 519 914 2 650 128 2 713 711 2 768 506 2 803 862 
Gebyrinntekter 1 980 064 2 048 589 2 764 475 2 422 793 2 983 065 3 375 999 2 859 050 

Selvkostresultat -161 373 -215 631 244 560 -227 336 269 354 607 493 55 188 
Selvkost dekningsgrad i % 92 % 90 % 110 % 91 % 110 % 122 % 102 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -493 532 -664 575 -895 654 -666 560 -909 500 -655 643 -55 188 

+/- Selvkostresultat -161 373 -215 631 244 561 -227 335 269 353 607 493 55 188 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -9 670 -15 448 -15 467 -15 605 -15 496 -7 038 -552 

Utgående balanse 31.12 -664 575 -895 654 -666 560 -909 500 -655 643 -55 188 -552 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Renovasjon 2016 – 2021 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for renovasjon holdes stabilt på kr 3 129,-. I perioden 2016 til 2021 vil 
årsgebyret totalt  reduseres med kr 669,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon     på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er 
fra kr 3 911,- i 2016 til kr 3 243,- i 2021.  Gebyrsatsene er inkl. mva 
 

Renovasjon - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Normalgebyr kr 3 911 kr 3 129 kr 3 129 kr 3 120 kr 3 160 kr 3 243 
Årlig endring  -20 % 0 % 0 % 1 % 3 % 

 
 
Driftsutgifter Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8 % fra 3,7 millioner kr til 4,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021      reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 4,3 millioner kr i 2016 til 4,3 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 3 % 
av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale 
kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 18,2 tusen kr til 18,6 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 2,0 tusen kr, fra 17,7 tusen kr i 2016 til 19,7 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 90 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1 % fra 3,9 millioner kr til 4,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2016 til 4,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 
 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 4 311 301 3 668 208 3 952 954 4 052 336 4 154 218 4 258 665 4 365 740 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 1 1 1 1 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 8 8 15 15 15 7 7 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 17 716 18 216 18 559 18 865 19 355 19 724 19 974 

Gebyrgrunnlag 4 329 025 3 686 433 3 971 529 4 071 217 4 173 589 4 278 396 4 385 722 
Gebyrinntekter 4 862 781 3 906 686 3 955 440 3 943 989 3 994 648 4 099 324 4 335 055 

Selvkostresultat 533 756 220 253 -16 089 -127 228 -178 941 -179 072 -50 667 
Selvkost dekningsgrad i % 112 % 106 % 100 % 97 % 96 % 96 % 99 % 

 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -240 724 293 472 521 797 515 983 397 802 225 028 48 667 

+/- Selvkostresultat 533 756 220 253 -16 089 -127 228 -178 941 -179 071 -50 667 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 440 8 072 10 275 9 047 6 167 2 710 467 

Utgående balanse 31.12 293 472 521 797 515 983 397 802 225 028 48 667 -1 533 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Slamtømming 2016 – 2021 
 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 683,- til kr 685,-. I 
perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 70,-, hvorav kr 3,- er endringen fra 2017 til 
2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig   gebyrreduksjon på 1 % i årene 2016 til 2021. 
Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 969,- i 2016 til kr 899,- i 2021.  Gebyrsatsene  er inkl. mva. 
 

Slamtømming - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 969 kr 683 kr 685 kr 733 kr 846 kr 899 
Årlig endring  -30 % 0 % 7 % 16 % 6 % 

 
 
Driftsutgifter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 17 % fra 1,2 millioner kr til 1,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % 
av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale 
kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 31,5 tusen kr til 32,4 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 25,1 tusen kr, fra 10,2 tusen kr i 2016 til 35,3 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 0,8 millioner kr til 0,9 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 154 579 1 221 208 1 017 425 1 042 959 1 069 135 1 095 968 1 123 475 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 1 1 2 2 2 1 1 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 10 173 31 461 32 379 33 319 34 309 35 312 36 329 

Gebyrgrunnlag 1 164 753 1 252 670 1 049 806 1 076 280 1 103 446 1 131 281 1 159 805 
Gebyrinntekter 1 218 007 834 503 851 934 909 998 1 051 718 1 116 149 1 223 196 

Selvkostresultat 53 254 -418 167 -197 872 -166 282 -51 728 -15 132 63 391 
Selvkost dekningsgrad i % 105 % 67 % 81 % 85 % 95 % 99 % 105 % 

 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 703 560 769 111 362 144 169 536 4 982 -47 164 -63 391 

+/- Selvkostresultat 53 254 -418 167 -197 872 -166 282 -51 728 -15 132 63 391 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 12 296 11 201 5 264 1 728 -418 -1 095 -634 

Utgående balanse 31.12 769 111 362 144 169 536 4 982 -47 164 -63 391 -634 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tilsyn og feiing 2016 – 2021 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 % fra kr 514,- til kr 135,-. 
I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 343,-, hvorav kr -379,- er endringen fra 
2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 20 % i årene 2016 til 
2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 514,- i 2016 til kr 171,- i 2021. 
 

Feiing og tilsyn - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 514 kr 514 kr 135 kr 135 kr 139 kr 171 
Årlig endring  0 % -74 % 0 % 3 % 23 % 

 
Driftsutgifter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,33 millioner kr til 0,34 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,04 millioner kr, fra 0,32 millioner kr i 2016 til 0,36 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig   økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de 
totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021   reduseres kapitalkostnadene med 34,5 tusen kr, fra 34,5 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 86 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 90 % av de 
totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 39,1 tusen kr til 40,3 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 5,7 tusen kr, fra 38,1 tusen kr i 2016 til 43,9 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 53 % fra 0,55 millioner kr til 0,26 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,21 millioner kr, fra 0,54 millioner kr i 2016 til 
0,33 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 10 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 3,2 tusen kr, fra 3,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modellens forslag til årlig gebyrendring fra året før: 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 323 819 330 059 338 310 346 768 355 437 364 323 373 431 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 3 401 0 0 0 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 31 074 2 4 4 4 2 2 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 38 146 39 134 40 257 41 402 42 625 43 851 45 081 
- Øvrige inntekter -3 230 0 0 0 0 0 0 

+/- Andre inntekter og kostnader 0 0 0 0 0 0 0 
Gebyrgrunnlag 393 211 369 195 378 571 388 174 398 066 408 176 418 514 

Gebyrinntekter 540 944 552 654 258 416 256 405 265 505 325 986 376 700 
Selvkostresultat 147 733 183 459 -120 155 -131 769 -132 561 -82 190 -41 814 

Selvkost dekningsgrad i % 138 % 150 % 68 % 66 % 67 % 80 % 90 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 145 713 297 143 488 380 376 791 251 240 122 378 41 815 

+/- Selvkostresultat 147 733 183 459 -120 155 -131 769 -132 561 -82 189 -41 814 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 3 698 7 777 8 566 6 218 3 699 1 626 418 

Utgående balanse 31.12 297 143 488 380 376 791 251 240 122 378 41 815 419 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Årlig gebyrendring fra året før 2018 2019 2020 2021 

Vann 7 % 5 % 5 % 6 % 
Avløp 34 % 36 % 23 % -27 % 
Slam 0 % 7 % 16 % 6 % 
Renovasjon 0 % 0 % 1 % 3 % 
Feiing og tilsyn -74 % 0 % 3 % 23 % 

Total endring 9 % 13 % 11 % -8 % 
 
 

Rådmannens vurdering av kommunale gebyr 
Modellen Momentum Selvkost Kommune tar utgangspunkt i få gebyrene så jevn som mulig i løpet av en 
periode slik at det ikke skal være store svingninger fra år til år. 
 
Det er ikke meningen at kommunen skal bygge opp fond, eller framføre store underskudd. Målet er å finne 
riktig gebyrbelastning ut fra de kostnadene som påløper til enhver tid. I og med at Nesset kommune skal slås 
sammen med to andre kommuner i 2020 er det viktig å vurdere gebyrbelastning spesielt for de to siste årene 
som egen kommune. Vi vet ikke per i dag om den nye kommunen blir ett eller flere sjølkostområder. Derfor 
bør årets og tidligere års fond i størst mulig grad tilbakebetales til nåværende abonnenter som har innbetalt 
midlene på gebyrområdene. Tilsvarende bør også nåværende abonnenter av gebyrområder som har 
underskudd, dekke underskuddene.  
 
Gebyrområdet vann ser ut til å komme ut med en pluss i 2017, noe som medfører ytterligere avsetning til 
fondet som anslagsvis vil være på nesten kr 2,5 mill. ved utløpet av 2017. Modellen framskriver en jevn 
årlig økning på 5-7 prosent. Gamle fond over 5 år er på ca. kr 0,8 mill, derfor mener rådmannen gebyret på 
vann bør holdes uendret i 2018 og vurderes på nytt i budsjettet 2019. Dette for å kunne bruke mer av 
oppsparte fondsmidler. 
 
Gebyrområdet avløp ser ut til å komme negativt ut i 2017. Modellen viser en økning på 34 % for å dekke inn 
noe av underskuddet som har bygd seg opp fra 2015. Vi ser at det har vært lagt inn mer inntekter i kalkylen 
enn det som har vært mulig å få inn i løpet av et år. I tillegg har det blitt mer arbeid med overvann hvor 
kostnadene belastes dette gebyrområdet. Dette er de vesentligste grunnene til at det blir så stor økning i 
satsene denne gangen. Egentlig burde økning vært enda større for å komme tilnærmet 0 i underskudd innen 
vi blir ny kommune. 
 
Gebyrene for tilsyn og feiing ble holdt uendret i 2017, mye pga. uklarheter i forhold til ny forskrift på 
området. For at opparbeidet fond skal gå tilbake til abonnentene, anslagsvis nesten kr 0,5 mill ved utgangen 
av 2017, foreslås gebyrene redusert med 74 % i 2018. 
 
Gebyrområdene renovasjon og slam har fondsmidler stående, men ikke vesentlig store. Gebyrene holdes 
derfor uendret i 2018. Om det er grunnlag for å redusere disse gebyrene i 2019 vil bli vurdert ved 
framlegging av neste års økonomiplan.  
 
 

 

 

 

 

 

9.    TALLDELEN I ØKONOMIPLANA 
 

Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B 
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  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Rådmannens stab m/fellesutgifter   25 917 24 578  24 210 24 188 23 323 23 423 
Servicekontoret   3 203 3 221  3 992 3 992 3 992 3 992 
Politisk virksomhet   2 374 2 376  2 449 2 449 2 449 2 449 
Eidsvåg barne-/ungdomsskole   21 289 22 987  22 268 21 968 21 968 21 968 
Indre Nesset barne-/ungdomsskule   10 271 10 874  10 836 10 836 10 836 10 836 
Barnehagene   19 261 19 770  22 164 21 290 21 290 21 290 
Helse og omsorg   84 903 86 785  90 948 89 575 88 099 87 737 
Teknisk, samfunn og utvikling   25 619 23 751  24 984 24 984 24 984 24 984 
Kultur    3 899 4 015  3 975 3 975 3 975 3 975 
NAV   1 807 2 407   2 935 2 935 2 935 2 935 
Reserver   0 3 078  2 127 2 127 2 127 2 127 

Sum netto driftsramme   198 543 203 842  210 888 208 319 205 978 205 716 
         

Skatt og rammetilskudd  -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Eiendomsskatt  -21 425 -19 000  -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
Konsesjons- og kraftinntekter  -14 020 -13 117  -13 117 -13 117 -13 117 -13 117 
Kompensasjonsinnt.  -6 323 -5 535  -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 
Sum frie inntekter  -215 037 -216 658  -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 

         
Finanskostnader  16 796 18 322   17 350 17 193 17 718 17 476 
Finansinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
Renter og avdrag nye tiltak  0 426  336 1 783 3 714 4 529 
Kapitalinntekter VA  -2 347 -2 382  -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 
Sum finanskostnader  9 309 11 691  9 776 10 408 12 835 13 428 

         
Netto driftsresultat  -7 185 -1 125  -644 -3 606 -4 127 -3 496 

         
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond  -5 406 -4 550  -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 
Bruk av disposisjonsfond  -270 -2 692  -3 173 -211   -321 
Bruk av tidl.års mindreforbruk  -6 465            
Dekn. Tidl. Års u.skudd  0            
Avsetning bundet fond  8 432 8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Avsetning disp.fond  5 914        310   
Netto avsetninger  2 205 1 125  644 3 606 4 127 3 496 

         
Overført til investering  0 0          
         
Merforbruk/mindreforbruk  -4 980 0  0 0 0 0 

         
Akk. beholdning 
disposisjonsfond    0  1 124 913 1 223 902 
1) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,297 mill pr. 31.12.17, etter budsjettkorr vedtatt i K-møte t.o.m sept. 2017 

 
 
 

Frie inntekter (overført hovedoversikt) 
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
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Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Skatt og rammetilskudd:                

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.   -83 607 -87 960  -91 507 -93 193 -94 425 -94 150 
Småkommunetilskudd   -5 475 -5 543  -5 543 -5 543 -5 543 -5 543 
Skjønnstilskudd    -3 401 -1 744  -1 435 -800 -200 -200 

Regionsentertilskudd        -489 -489 -489 -489 
Sum rammetilskudd   -92 483 -95 247   -98 974 -100 025 -100 657 -100 382 
                

Skatt på inntekt og formue   -65 427 -70 738  -70 633 -70 633 -70 633 -70 633 
Naturressursskatt   -10 488 -11 500  -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)   -4 871 -1 521  -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 
Sum skatteinntekter   -80 786 -83 759   -84 533 -84 533 -84 533 -84 533 
          
Sum skatt og rammetilsk.   -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Økning    3,3 %  2,5 %    

Eiendomsskatt, generell 7 pro   -14 777 -12 200   -11 100 -11 100 -11 100 -11 100 
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 
pro   -6 648 -6 800   -7 262 -7 262 -7 262 -7 262 

Sum eiendomsskatt   -21 425 -19 000   -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
                  

Salg av konsesjonskraft   -5 653 -4 750   -4 750 -4 750 -4 750 -4 750 

Konsesjonsavgifter   -8 367 -8 367   -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 

Sum andre frie inntekter   -14 020 -13 117   -13 117 -13 117 -13 117 -13 117 
                
Momskompensasjon, drift    -5 679 -5 000   -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Andre kompensasjonsordn.   -644 -535   -322 -296 -271 -246 
Sum kompensasjonsinnt.   -6 323 -5 535   -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 

         
Totalt overført hovedoversikt   -215 037 -216 658   -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 
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Finans (overført hovedoversikt) 
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Renteutgifter ord.løpende lån   6 206 6 310  5 678 5 538 6 080 5 855 
Renteutgifter formidlingslån   208 188  172 155 138 121 
Sum renteutgifter   6 414 6 498   5 850 5 693 6 218 5 976 
                
Renter av bankinnskudd   -702 -500  -600 -600 -600 -600 
Renter av utlån / refusjoner   -256 -145  -150 -135 -122 -111 
Renter lån Nesset kraft as   -971 -1 030  -844 -844 -917 -917 
Utbytte    -3 211 -3 000  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Sum renteinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
          
Avdrag ord. løpende lån   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
Sum låneavdrag   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
            
Renteutgifter nye lån   0 178  127 715 1 550 1 867 
Avdrag nye lån   0 248  209 1 068 2 164 2 662 
Sum kostnader nye tiltak   0 426  336 1 783 3 714 4 529 
           

Netto renter og avdrag   11 656 14 073   13 092 14 397 16 793 17 377 
           
Kalkulatoriske renter VA   -691 -819   -1 170 -1 232 -1 208 -1 183 
Avskrivninger VA   -1 656 -1 563   -2 146 -2 757 -2 750 -2 766 
Sum kapitalinntekter VA   -2 347 -2 382   -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 

         
Totalt overført hovedoversikt   9 309 11 691   9 776 10 408 12 835 13 428 
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Enhetene – oppsummering endringer (1 B) 
 

  Økonomiplan   Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver  
(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

reserver avsatt i tidligere økonomiplan -3 078 -3 078 -3 078 -3 078 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene 2 713 2 713 2 713 2 713 

lønnsoppgjør 2017, antatt overheng 2018 fordelt enhetene, 1,8 % 3 193 3 193 3 193 3 193 

Prisvekst, 2 % 565 565 565 565 

antatt årslønnsvekst 2017-18: 3,0 %, rest 1,2 % avsatt reserver 2 127 2 127 2 127 2 127 

Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,6% (deflator) 97 97 97 97 

Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6% (deflator) -23 -23 -23 -23 

Fra forrige økonomiplan2017-2020 og andre saker i løpet av 2017:         

Valg (2017) og 2019 -100 250 -100 0 

Medarbeiderdag 30 30 30 30 

Skolefag rådg, elever Tøndergård skole -515 -887 -1 402 -1 402 

EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever (økn. Fra 
tidligere) -303 -303 -303 -303 

Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned -153 -403 -403 -403 

HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirkn. 426 426 426 426 

HELO, nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn 195 195 195 195 

EIBUS, INBUS, HELO, barnehage, kultur; fikk økt ramme kun for 
2017 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 

Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning 400 400 400 400 

Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl i barnehage 100 100 100 100 

Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte 465 465 465 465 

Endring fra 2018:         

Nye tilak fra 2018 HELO 980 980 980 980 

Økning ressurskrevende brukere (forhøya andel utover lønns-
/prisvekst) 200 200 200 200 

Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter 0 -290 -290 -290 

Økning tilskudd private barnehager 1 755 955 955 955 

Hvis vedtak om økt foreldrebetaling i barnehage -106 -106 -106 -106 

Utvida tilbud Vistdal barnehage 126 302 302 302 

Forventer sjølkost i nytt helsesenter ved utleie (her dekn. finans) 0 -1 083 -2 859 -3 521 

Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter 0 0 300 600 

Skolefag.rådgiv., reduksj. Kommunens andel PPT -148 -148 -148 -148 

Felleskostn. Rådm., økt utover prisvekst innkjøpssamarbeid mv. 50 50 50 50 

EIBUS: Forventa elevnedgang fra høst 2018 -300 -600 -600 -600 
          

Sum rammer til enhetene i planperioden 210 888 208 319 205 978 205 716 
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Investering og finansiering – skjema 2A 

  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
     Opprinnelig  Årsbudsjett       

Investering i anleggsmiddel  75 754 102 537  84 205 75 100 50 700 5 100 
Utlån, aksjer og andeler    9 866 1 000  1 000 1 000 1 000 1 000 
Egenkapitalinnskudd KLP   864 920  990 990 990 990 
Avdrag på lån   950 995  1 097 1 149 1 153 1 214 
Avsetninger   88 0   0 0 0 0 
          
Sum finansieringsbehov   87 522 105 452   87 292 78 239 53 843 8 304 
           
Bruk av lånemidler   -57 058 -54 829   -33 572 -52 987 -36 653 -4 860 
Salgsinntekter anleggsmidler   -1 937 0           
Tilskudd til investeringer   -6 170 -33 444   -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
Mottatt avdrag utlån/refusjoner   -2 285 -995   -1 097 -1 149 -1 153 -1 214 
Andre inntekter   -28 0           
Momskompensasjon   -13 185 -15 294   -13 073 -10 463 -7 037 -703 
Sum ekstern finansiering   -80 663 -104 562   -87 292 -78 239 -53 843 -8 017 
                
Overført fra drift   -128 0   0 0 0 0 
Bruk av avsetninger   -6 731 -890   0 0 0 -287 
                
Sum finansiering   -87 522 -105 452   -87 292 -78 239 -53 843 -8 304 
            
Udekket / udisponert  0 0   0 0 0 0 

 
 
Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2018 - anslag     15 000       
                  
Investeringsfond per 31.12, anslag     2 141   2 141 2 141 2 141 1 854 

 
 
 

Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler       (1000 kr)   2018 2019 2020 2021 
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring -33 890 0 0   

NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie     -13 640 -9 000   

Boliger for rus/psykiatri - utleie               -1 240 

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan   -5 660       

SUM -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investering i anleggsmidler – skjema 2B 
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Investering i anleggsmiddel 2018 2019 2020 2021 
  Årsbudsjett       
IKT-investeringer 500 500 500 500 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 2 000       
Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy   200     

NOS - ombygging til demensavdeling, inventar 3 150       

Person-/varebil, aktivitetstjenesten 170       

Håndholdt enhet, heimetj (gerica)     200   
          

Bygg og anlegg:         
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 435       

Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 800       

Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 3 100       

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan 13 000       

NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring 40 700       

NOS - ombygging til demensavdeling, uteområde 1 650       

Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste 2 000 73 000 48 000   
EIBUS ungdomstrinn - avfallsbod/garasje, 60 m2 
Kombinert utstyrsbod for kunsgressbane  1 000       

Vistdal barnehage, nytt gjerde     600   

Boliger for rus/psykiatri - utleie       3 200 

Kommunehuset, rehabilitering, forprosj. framtidig bruk 300       

          

Vann og avløp         

Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000       

Hovedavløp Eidsvåg - rehabilitering sjøledning 2 000       

Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer 1 100 1 100 1 100 1 100 

Rehabilitering ledningsnett avløp 300 300 300 300 

Overføringsledning Meisal, forprosjekt og gjennomføring 6 000       
          

Sum investeringer  84 205 75 100 50 700 5 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftfondet – forventa inntekt og bruk 
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  Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2017   2018 2019 2020 2021 
   Opprinnelig  Årsbudsjett       
Konsesjonsavgifter - inntekt   8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Til disposisjon   8 367   8 367 8 367 8 367 8 367 
              
Disponeres til:             

Vassdragsutbygging  230  230 230 230 230 

Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap  120   120 120 120 120 
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. 
formannskap  69  69 69 69 69 

Visit Nordmøre og Romsdal  130  130 130 130 130 

Vannverk  875   875 875 875 875 

Parker og grøntanlegg  100  100 100 100 100 

Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler   550   550 550 550 550 

Tilskudd husbygging  40  40 40 40 40 

Nesset næringsforum (K 61/14 )   800   500 500     

Gatelys  50  50 50 50 50 
Nordmøre og Romsdal friluftsråd  23  50 50 50 50 
Landbruksrådgivning  48  48 48 48 48 
Tilskudd til private vassverk  40  40 40 40 40 
Tilskudd kjøp av melkekvote  150  150 150 150 150 
Turistinformasjon  100  100 100 100 100 
Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, 
opsjon på kjøp  40          

Rentekompensasjon i påvente av spillemidler 
 50  50 50 50 50 

Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og 
renovasjon  50  50 50 50 50 
Disponeres i enhetene   3 465   3 152 3 152 2 652 2 652 

Renter og avdrag   4 550   4 550 4 550 4 550 4 550 
Sum disponert    8 015   7 702 7 702 7 202 7 202 

Fortsatt til disposisjon pr. år      665 665 1 165 1 165 
 
 

Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de 
ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. 
        

Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs. neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter 
10.4.1959 og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før 
desember samme året. 
        
Merknad:        
Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 

 
 
 
 

10.    KOSTRATALL 
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KOSTRATALL 2016 
Utvalgte nøkkeltall - nivå 1 (kommunel)

Kostra grp 
02

Møre og 
Romsdal

Landet 
uten Oslo Landet

reviderte tall per 15.6.2017 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent -1,6 0,3 -0,1 1,1 1 2,9 3,7 3,5 3,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent -3,5 -1,2 -0,8 1,2 1,3 3,3 3,4 3,9 3,8
Frie inntekter i kroner per innbygger Kroner 53 846 55 697 57 702 56 356 58 478 58 873 52 632 52 158 53 174
Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent 240 249,4 263,2 268 275,8 221,9 217,4 210,5 202
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter Prosent 14,9 12,8 10,4 19,3 15,4 16,8 19,7 19,7 16,7
Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kroner 67 690 68 997 75 678 77 301 91 167 69 608 61 019 58 246 48 108
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 
1-5 år i kroner, barnehager Kroner 135 943 131 850 151 657 146 687 152 741 137 743 141 492 137 740 139 403
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Kroner 139 494 132 830 134 988 145 040 153 103 124 066 107 546 105 196 107 328
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten Kroner 3 805 3 466 3 598 3 587 3 994 3 501 2 414 2 544 2 514
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten Kroner 23 854 23 301 25 431 24 367 25 888 20 906 19 174 17 003 16 652
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger 20-66 år Kroner 1 466 1 599 1 984 2 471 3 024 3 024 2 682 3 543 3 913
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten Kroner 3 525 3 970 4 090 3 504 4 671 10 060 7 835 8 904 8 925
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 
i kr. pr. innb. Kroner 6 242 6 434 7 088 7 231 7 311 6 610 4 571 4 311 4 037
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass Prosent 87,1 83 87,6 82,8 81,3 90,6 92,6 91,5 91
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning Prosent 7,5 5,9 6,7 6 8,4 8,7 8,6 7,8 7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

Avtalte 
årsverk 13,4 14 13,4 12,8 13,5 12,8 11,3 10,7 10,6

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

Avtalte 
årsverk 12,2 11,3 8,2 9 9,1 10,6 8,7 9,2 9,1

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Andel plasser i enerom i pleie-
 og omsorgsinstitusjoner Prosent 100 100 100 100 100 96,4 94,2 94,9 95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon Prosent 22,3 23,4 25 22,2 20,8 14,6 13,7 13 13,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Prosent 2,8 2,9 2,6 2,7 3,7 : : 4 4
Andel barn med barnevernstiltak if t. innbyggere
 0-17 år Prosent 2,2 2,2 3,5 3,7 3,7 : 5,3 4,9 4,9
Sykkel- og gangveier/turstier mv. m/kom. 
driftsansvar per 10 000 innb. Kilometer : 3 3 7 7 86 37 43 39
Kommunalt disponerte boliger 
per 1000 innbyggere Boliger 10 10 13 14 17 25 22 21 21
Årsverk i brann- og ulykkesvern 
pr. 1000 innbyggere Årsverk 0,47 0,5 0,67 0,3 0,3 .. 0,69 0,59 0,6
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal barnehage Kroner 183 625 193 557 204 765 205 244 216 711 184 517 187 437 186 430 188 150
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), 
per elev Kroner 134 820 133 519 128 005 137 921 141 873 128 502 108 642 110 479 109 098

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Personer 13,7 14,4 14,3 13,2 12,5 12,1 14 14,1 14,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) Kroner 284 870 254 873 260 092 243 637 232 253 222 382 267 827 247 471 246 364
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass Kroner 903 069 885 759 968 138 962 397 989 732 1 023 133 1 022 969 1 090 185 1 093 650
Årsgebyr for vannforsyning -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 4 019 3 579 3 722 .. 4 882 3 969 3 426 3 441 3 437
Årsgebyr for avløpstjenesten -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 1 629 1 566 1 597 .. 2 601 4 270 3 067 3 840 3 837
Årsgebyr for avfallstjenesten -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 2 543 2 543 2 721 .. 2 503 2 524 2 729 2 716 2 719
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag 
til detaljreg. Kalenderdager Dager 250 .. 420 .. 95 .. 126 149 150
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse 
av grunneiendom. Kalenderdager Dager 50 40 20 60 146 .. 54 48 48
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Kroner 73 906 70 926 66 145 70 255 70 873 83 206 112 773 135 691 141 615
Lovanvendelse
Andel søknader om motorferdsel i utmark 
innvilget. Prosent 100 100 100 100 100 94 98 95 95
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 
100-m-beltet langs sjø. Prosent Prosent .. .. 100 .. 100 92 90 85 85

1543 Nesset

 



 
 

 
 

 
 

Særutskrift –  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 104/17 23.11.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Økonomiplan 2018-2021 
 

Vedlegg 
1 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017 

 

Rådmannens innstilling 
1. Drift  

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår 

av heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017. 
 

2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 308 -222 333 -222 940 -222 640

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 776 10 408 12 835 13 428

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716

Netto driftsutgifter -644 -3 606 -4 127 -3 496

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 -211 310 -321

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

Arkiv: :151 
Arkivsaksnr: 2017/536-77 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 3 975 3 975 3 975 3 975

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 210 888 208 319 205 978 205 716

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 
16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 
nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017.  Bruk 
av kraftfondet utgjør kr 7 702 000 for 2018. 
 



1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk 
behandling i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017: 
 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 68 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 84 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 87 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2018 2019 2020 2021
Lånemidler -33 572 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 170 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -87 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 



Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Økonomisjefen orienterte. 
 
Det ble enighet om følgende fellesforslag: 
 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 
Investeringer: 

 Asfaltering/rehabilitering av kommunale veger økes fra kr 2 000 000- til kr 3 000 000 
 

Drift: 
Inntekter: 

 Salg av konsesjonskraft økes fra kr 4 750 000 til 5 300 000 i økonomiplanperioden. Gir 
økte inntekter på kr 550 000. 
 

Økte utgifter: 
 Kr 50 000 går til å opprettholde folkebadet  
 Kr 150 000 går til kulturmidler 
 Kr. 50 000 går til Bjørnsonfestivalen 
 Kr 250 000 til tilskudd tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag 
 Økte finanskostnader til asfaltering/rehabilitering veger 

 

Kraftfondet 
Søknad av 20.11.2017 fra Nesset Næringsforum AS finansieres ved omdisponering av midlene på 
Kraftfondet: 

 Tilskudd næringsformål, formannskapet tildeler reduseres fra kr 550 000 til kr 415 000. 
Frigjorte midler på kr 135 000 til Nesset Næringsforum AS 

 Udisponerte midler på kr 665 000 går til Nesset Næringsforum AS 

Sum finansiering kr 135 000 + kr 665 000 = kr 800 000 
 
 

Svein Atle Roset fremmet følgende oversendingsforslag: 
 

I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 
2018 er også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med 
økning 30% stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein Atle Rosets oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

1. Drift  
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 
23.11.2017. 
 



 

2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 667 -13 667 -13 667 -13 667

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 858 -222 883 -223 490 -223 190

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 826 10 458 12 885 13 478

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 211 388 208 569 206 228 205 966

Netto driftsutgifter -644 -3 856 -4 377 -3 746

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 39 560 -71

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 4 475 4 225 4 225 4 225

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 211 388 208 569 206 228 205 966

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 



Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 
16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 
nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt 
formannskapets behandling 23.11.2017. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk 
behandling i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 
23.11.2017: 

 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 69 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 85 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 88 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 



2018 2019 2020 2021
Lånemidler -34 382 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 360 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -88 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
Oversendingsforslag fra Svein Atle Roset: 
I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 er 
også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 30% 
stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 
år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i 
balanse. 

Kommunene skal innen utgangen av 2017 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en 
bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være 
realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i 
budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag 
og nødvendige avsetninger.  

Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument.  Det vil si 
at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår.  Slik behandling er det lagt 
opp til også dette året.  Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret 
den 14.12.2017. 
  
Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2017-2020 som ble vedtatt i sak 
137/16 i kommunestyrets møte den 15.12.2016. 
 
Politiske føringer legger bånd på rådmannens handlingsrom, bl.a.: 
 

- Sak 16/16 den 18.2.16 videreføring av legevakt på kveld 
- Sak 75/16 den 23.6.16 vedr. kommunereform og kommunestruktur, pkt. 6: 

«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020.»  

 
I framlagt økonomiplan har rådmannen i det vesentligste holdt seg til rammene til enhetene som ble fordelt 
i forrige økonomiplan, med tillegg av lønns- og prisvekst. Det er også lagt inn beskrivelser på hvilke 
konsekvenser det får for tjenestetilbudet at enhetenes rammene nå er redusert. Det er ikke gått veldig mye i 
detalj. Det er lagt opp til at rådmannen må vurdere underveis hvilke tiltak som må til for å holde ramma.  
 



Det er lagt inn følgende endringer fra 2017 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til 
prognose på regnskap for 2017: 
 
(minus = inntekt) 
Økonomiplan, oppsummert           (1000 kr) B 20171 R 20172 2018 2019 2020 2021 
Frie inntekter:             
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning -95 247 -95 428 -3 546 -4 597 -5 229 -4 954 
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning -83 759 -82 540 -1 993 -1 993 -1 993 -1 993 
Eiendomsskatt -19 000 -18 400 38 38 38 38 
Slag av konsesjonskraft (netto) -4 750 -4 750 0 0 0 0 
Konsesjonsavgifter -8 367 -8 367 0 0 0 0 
Momskompensasjon drift  -5 000 -5 500 -500 -500 -500 -500 
Andre kompensasjonsinntekter -535 -535 213 239 264 289 
Økning frie inntekter, netto -216 658 -215 520 -5 788 -6 813 -7 420 -7 120 
Frie inntekter, akk. tall (prog R2017 + endring år)     -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 

Finans:             
Renter netto 5 853 5 253 -153 -295 243 12 
Avdrag 11 824 11 824 -324 -324 -324 -324 
Nye investeringer i perioden, finanskostn  426   336 1 783 3 714 4 529 
Inntekt VA (kalk.renter og avskr.) -2 382 -2 453 -863 -1 536 -1 505 -1 496 
Renter lån Nesset kraft as -1 030 -963 119 119 46 46 
Utbytte -3 000 -1 421 -1 579 -1 579 -1 579 -1 579 
Sum finans, netto 11 691 12 240 -2 464 -1 832 595 1 188 

Finans, akk. tall (prog R2017 + endring år)     9 776 10 408 12 835 13 428 

Enhetene - endring 203 842 204 859 6 029 3 460 1 119 857 

Enhetene, akk. tall (prog R2017 + endring år)     210 888 208 319 205 978 205 716 

Kraftfond, nto avsetning til 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk   -4 980         

Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning -2 692 -1 156 -3 173 -211 310 -321 

 Merforbruk/mindreforbruk 0 -740 0 0 0 0 

Akkumulert avsetning til disposisjonsfond3   4 297 1 124 913 1 223 902 

 1)Opprinnelig budsjett 2017, 2)Prognose for regnskap 2017, 3)Antatt disposisjonsfond per 31.12. hvert enkelt år  
 
 
Oversikten viser at prognosen for regnskap 2017 er på kr 0,7 mill i mindreforbruk per oktober 2017. Dette 
skriver seg i det vesentligste fra forventet høyere skatteinngang (oppdatert prognose etter framlegging av 
statsbudsjettet 2018). 
 
Av oversikten går det fram at nye tiltak genererer mye finanskostnader i perioden. Det er spesielt 
helsesenter inkl. omsorgsboliger og heimetjeneste som utløser store finanskostnader. Dette forventes å tas 
inn igjen i form av økte inntekter på husleie og disse inntektene er lagt inn på enhetene. Derfor reduseres 
utgiftene til enhetene i perioden. 
 
Inntekter  
 
Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 183,5 mill. Dette er i tråd med prognosen i 
Statsbudsjettet for 2018, og utgjør en økning på kr 5,5 mill fra anslag på regnskap for 2017. Nesset 
kommune avviker normalt ikke vesentlig fra prognosen for frie inntekter. Økningen i skatt og 
rammeoverføringer utover i perioden ligger i redusert trekk for overgang til differensiert arbeidsgiveravgift. 
I tillegg er det lagt inn fortsatt kompensasjon (skjønnsmidler) for differensiert arbeidsgiveravgift 2018, 
samt tilskudd for én person mer psykisk utviklingshemming, hvor samme økning er lagt inn som utgift i 
ramma til helse og omsorg.  
 



Det legges inn lønns- og prisvekst (deflator) i rammeoverføringene. Denne er beregnet til 2,6 prosent fra 
2017 til 2018.  
 
Eiendomsskatt 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 6.11.14 å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, 
fra 2015. Alle eiendommer blir taksert, unntatt de eiendommene som kommunen får grunnlaget fra 
Skatteetaten (formuesgrunnlag/boligerdier) på boliger, samt kraftanlegg.  
 
Eiendomsskatten videreføres i denne økonomiplanperioden og er beregnet ut fra gjeldende alminnelig sats 
på 7 promille på verker og bruk og næringseiendommer, og 3,58 promille på bolig- og fritidseiendommer. 
Sistnevnte er en økning fra 2017 på 0,08 promille for å komme likt ut med det som rådmannen i Molde 
kommune har lagt inn i sitt forslag. 
 
Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden. Regjeringens forslag om endring fra 2019 er 
ikke hensyntatt i økonomiplana. 
 
Salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter 
 
Rådmannen har videreført inntektene fra salg av konsesjonskraft fra tidligere økonomiplan,  
kr 4,75 mill årlig i hele perioden. Inntektene for 2017 er ifølge siste prognose fra Nesset kraft as (per 
august) på kr 4,8 mill.  
 
Kommunen får årlige konsesjonsavgifter med kr 8,367 mill. Midlene avsettes på fond. Rådmannen har 
foreslått bruk av fondet med kr 7,7 mill. i 2017 med bakgrunn i tidligere politiske føringer. 
 
Kompensasjonsinntekter 
 
Per oktober 2017 ser momskompensasjonen ut til å bli mellom 5,5 – 6 mill kroner, og dermed litt høyere 
enn budsjettert på grunn av økt aktivitet. Inntekter av momskompensasjon settes derfor til kr 6 mill årlig i 
hele økonomiplanperioden. 
 
Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, 
bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker/kirkeinventar. Kompensasjonen gis renter 
tilsvarende gjennomsnittlig Husbankrente. Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 
18 mill. per 1.1.2018. 
 
Kommunale gebyr 
 
Gebyrutvikling (normalgebyr) de neste årene ut fra lønns- og prisvekst, samt investeringer, viser følgende 
(ifølge beregningsmodellen Momentum Selvkost Kommune): 
 

Årlig gebyrendring fra året før Anslag fond 1.1.2018 2018 2019 2020 2021 
Vann kr 2,5 mill 7 % 5 % 5 % 6 % 

Avløp - kr 0,9 mill 34 % 36 % 23 % -27 % 

Slam kr 0,4 mill 0 % 7 % 16 % 6 % 

Renovasjon kr 0,5 mill 0 % 0 % 1 % 3 % 

Feiing og tilsyn kr 0,5 mill -74 % 0 % 3 % 23 % 

Total endring   9 % 13 % 11 % -8 % 
 
Innbyggerne som mottar tjenestene på ovennevnte selvkostområder skal betale det tjenesten koster i form 
av gebyrer. Det kan til tider være vanskelig å treffe eksakte gebyrer, derfor avsettes for mye innbetalt gebyr 
til fond. Eventuelt for lite innbetalt gebyr fører til framføring av underskudd. Når Nesset kommune skal 
slås sammen med to andre kommer i 2020 bør Nesset kommunes fond eller underskudd være tilnærmet 0. 
 



Rådmannen vil foreslå gebyrendringer i henhold til modellens beregninger med unntak av gebyrområdet 
for vann. Kr 0,8 mill av fondsmidlene er over 5 år gamle og bør derfor gå tilbake til abonnentene. Derfor 
mener rådmannen at vanngebyrene bør holdes uendret i 2018 for å få brukt om mer av avsatte midler.  
 
Finans 
 
I netto renter ligger renter av løpende lån, bankinnskudd, renter av ansvarlig lån i Nesset kraft as, og 
startlån. Oversikten viser ingen vesentlig endringer i perioden. Avdrag er nedjustert med kr 1 mill. i forhold 
til opprinnelig nedbetalingsplan. Beregning av minimumsavdrag for 2017 viser at kommunen betaler kr 1,5 
mill. mer nødvendig for å ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  Renter og avdrag på nye lån på tilsammen 
kr 109 mill. i perioden.  
 
Utbytte er videreført fra forrige økonomiplan med kr 3 mill årlig i perioden. 
 
Enhetene – spesifikasjon av endringer 
 
Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjettramme for 2017 som ble 
vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2016, sak 137/16. 
 

b) Lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 er lagt inn med henholdsvis 3 pst og 2 pst. Av dette er det 
avsatt kr 2,127 mill. på reserver til årslønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke 
beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden. 
 

c) Tiltakene er fra forrige økonomiplan 2017–2020, samt budsjettkorrigeringer i 2017 som er 
videreført i denne økonomiplanperioden, spesielt innenfor barnehage og brann. Detaljene ligger i 
økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i talldelen. 
 

d) Økte kostnader spesielt innenfor pleie og omsorg og tilskudd til private barnehager i 2018. Ikke 
alle kostnadene i 2018 videreføres i hele perioden. Oversikten viser at kostnadene reduseres i 
perioden og det er pga. at det forventes leieinntekter fra nybygd helsesenter og omsorgsboliger. 
Detaljene ligger i økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i 
talldelen. 
 

Rådmannen har mottatt søknad om tilskudd fra Eidsvåg idrettslag til kjøp av tråkkemaskin,  
kr 250 000. Det ligger ikke midler for utdeling av slike tilskudd i økonomiplana.  
 
Investeringer 
 
Flere av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er en videreføring av 
prosjekter fra 2017. 
 

Investeringer                                             (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

Endring på enhetene                  (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

a) Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

b) Lønns- og prisvekst 5 594 5 594 5 594 5 594 

c) Fra forrige økonomiplan og vedtak i 2017 -1 105 -1 377 -2 242 -2 142 

d) Rådmannens vurdering ifbm. nye tiltak fra 2018 2 557 260 -1 216 -1 578 

Nye rammer enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716 



Investeringer vann og avløp 15 400 1 400 1 400 1 400 

Andre investeringer bygg og anlegg mv. 68 805 73 700 49 300 3 700 

Sum investeringer totalt 84 205 75 100 50 700 5 100 
 
 
De største prosjektene er fortsettelsen i ombygging av demensavdeling på Nesset omsorgssenter og nybygg 
helsesenter/ omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap Holtan 
 
Investeringene finansieres i det vesentlige med momskompensasjon, tilskudd fra Husbanken, og 
lånemidler. 
 
Investeringer på vann og avløp er investeringer hvor kommunestyret har vedtatt til selvkost. Det betyr at 
kommunens innbyggere må betale kapitalkostnadene som påløper ved disse investeringene. 
 
Oppsummering investeringer og lån 
 
I perioden 2013-2016 er det investert i anleggsmidler for kr 142 mill. Per oktober 2017 er det budsjettert 
med investeringer på kr 107 mill. for 2017.  
 
Lånegjelda forventes å være på kr 366 mill ved utgangen av 2017, og en beholdning på ubrukte lånemidler 
på kr 15 mill.  
 
Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort.  I denne økonomiplanperioden 
er det budsjettert med totalt kr 215 mill. til investering i anleggsmidler, hvorav kr 20 mill. går til 
forbedringer innen vann- og avløpssektoren.  
  

Utvikling i lånegjeld til investeringer    (mill kr) 2018 2019 2020 2021 
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler 366,0 371,9 411,3 433,3 

Avdrag – løpende lån -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Nytt lån i økonomiplanperioden 17,6 52,0 35,7 3,9 

Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden -0,2 -1,1 -2,2 -2,7 

Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler 371,9 411,3 433,3 423,0 
 
Nye lån i perioden er anslått til totalt kr 109 mill. 
 
En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på 
kommunens tjenestetilbud. 0,5 prosentpoeng med økt rente utgjør kr 1,3 mill i økte finanskostnader. 
 
I tillegg til investering i anleggsmidler er det lagt inn en videreføring fra tidligere økonomiplan om opptak 
av startlån til videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette finansieres med lån fra Husbanken. 
Kommunal landspensjonskasse krever hvert år inn egenkapitalinnskudd som ikke kan lånefinansieres, men 
må finansieres med andre frie inntekter som momskompensasjon, investeringsfond, eller andre driftsmidler.  
 
Disposisjonsfond 
 
Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 4,297 mill. ved utgangen av 2017. Prognosen for 
regnskapet 2017 er et lite mindreforbruk. Det kan bety mer avsetning til disposisjonsfond. I framlagte 
økonomiplan er det budsjettert med netto bruk av fondet med kr 3,4 mill. 
  
Likviditet 
 
Akkumulert premieavvik for Nesset kommune er pr. 31.12.2016 på kr 18,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. 
Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra 
pensjonskassene forventes akkumulert premieavvik å bli redusert til  
kr 17,6 mill. ved utgangen av 2017, men øke til kr 24 mill. ved utgangen av 2018.  



Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre hvis det ikke finnes 
tilsvarende midler avsatt på fond.  
 
Det er store investeringer på gang hvor det forventes tilskudd fra Husbanken til finansiering av prosjektene. 
Det er gjort vedtak om, og tatt opp kr 30 mill. i byggelån i forbindelse med ombygging av demensplasser 
på NOS. Per oktober 2017 er det foreløpig ikke trukket noe på dette lånet. 
 
Det forventes at likviditeten er tilfredsstillende og at kommunen kan betale sine forpliktelser ved forfall. 
 
Vurdering 
 
Rådmannen mener at framlagt økonomiplan er så realistisk som mulig med bakgrunn i de politiske 
føringene som er gitt. Forøvrig bør en merke seg at budsjetterte renter kan være lavt budsjettert mens 
utbytte kan være noe høyt budsjettert, jf. historiske tall. Ellers er det årlig spenning rundt inntektene fra salg 
av konsesjonskraft. 
 
Enhetene har fått stramme rammer som kan gi enhetsledere og øvrige ansatte hodebry i forhold til å holde 
rammene. Rådmannen er spesielt bekymret for vedlikeholdet av kommunale anlegg hvor det er minimalt 
med midler til drift og vedlikehold utenom strøm, renhold og vaktmestertjeneste. Faren er at mangel på 
midler til reparasjoner i verste fall kan gå utover drift av tjenestetilbudet i bygg og anlegg. I tillegg er det 
veldig usikkert om bevilgning til kommunale veger holder. I 2017 har vedlikehold av veg vært nærmest 
fraværende og det har ført til stor slitasje på kommunens veger.  
 
Rådmannen foreslår økning av egenandeler innen pleie og omsorg for at Nesset kommune skal tilnærme 
seg satsene som Molde kommune har. Selv om satsene økes i henhold til rådmannens forslag vil Nesset 
kommune likevel ligge under satsene i Molde. 
 
Kommunen har ikke midler for utdeling av tilskudd til idrett og kultur. Eidsvåg idrettslag har søkt om 
tilskudd til tråkkemaskin, kr 250 000. Det er synd at kommunen ikke kan være med å bidra, men 
rådmannen ser ikke at noe annet kan nedprioriteres for å innvilge et slikt tilskudd. Nesset musikkfestival 
fikk tilsagn om tilskudd i 2017, finansiert av kraftfondet. Det er ikke helt korrekt å bruke av dette fondet til 
slike tilskudd. Kommunen har et Utviklingsfond som kommunestyret kan omdisponere til slike formål. 
Utviklingsfondet er et disposisjonsfond, et fond til fri bruk for kommunestyret. Rådmannen foreslår at det 
legges fram sak om endring av Utviklingsfondets vedtekter slik at fondet også kan benyttes til tilskudd til 
idrett og kultur. 
 
Mange av kommunens formålsbygg er gamle og har store behov for rehabilitering, enkelte mer enn andre. I 
intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nesset skal det være like mange arbeidsplasser på 
kommunehuset som det er i dag. Kommunehuset er i dårlig forfatning. Taket lekker og det står bøtter rundt 
omkring for å samle opp vannet. Rådmannen vurderer det er særs viktig å få skiftet tak og 
ventilasjonsanlegg. Begge har fått tilstandsgrad 3 i rapporten, som er den mest alvorlige. Dreneringen har 
fått tilstandsgrad 2, men det er registrert opptrekk av vann i ytterveggene. Rådmannen viser til kommunens 
økonomiske situasjon. I tillegg er det vedtatt store investeringsprosjekt i kommende økonomiplanperiode. 
Av den grunn har rådmannen ikke funnet rom for å sette av midler til rehabilitering av kommunehuset i 
kommende planperiode.  
 
Rådmannen har lagt fram ei økonomiplan i balanse. Det er spesielt år 2018 som gir de største økonomiske 
utfordringene. For ikke å redusere tjenestetilbudet har rådmannen brukt en vesentlig del av kommunens 
disposisjonsfond første året i perioden. I resten av perioden er økonomiplana balansert med bruk og 
avsetning til disposisjonsfondet i mindre grad. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 



Betydning for folkehelse 



1 

Økonomiplan 
2018 - 2021mip 
lan  
2017-2020 
Oppdatert talldel etter 
Formannskapets behandling i møte 
den 23.11.2017, sak 104/17. 
 
 
Erstatter kap. 9, side 56-62 i rådmannes forslag,  
datert 16.11.2017 

 
  

Forslag til vedtak, 23.11.2017, 104/17 i Nesset formannskap

Rådmannens forslag 18.10.2016
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9.    TALLDELEN I ØKONOMIPLANA 
 

Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B  
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Rådmannens stab m/fellesutgifter   25 917 24 578  24 210 24 188 23 323 23 423 
Servicekontoret   3 203 3 221  3 992 3 992 3 992 3 992 
Politisk virksomhet   2 374 2 376  2 449 2 449 2 449 2 449 
Eidsvåg barne-/ungdomsskole   21 289 22 987  22 268 21 968 21 968 21 968 
Indre Nesset barne-/ungdomsskule   10 271 10 874  10 836 10 836 10 836 10 836 
Barnehagene   19 261 19 770  22 164 21 290 21 290 21 290 
Helse og omsorg   84 903 86 785  90 948 89 575 88 099 87 737 
Teknisk, samfunn og utvikling   25 619 23 751  24 984 24 984 24 984 24 984 
Kultur    3 899 4 015  4 475 4 225 4 225 4 225 
NAV   1 807 2 407   2 935 2 935 2 935 2 935 
Reserver   0 3 078  2 127 2 127 2 127 2 127 

Sum netto driftsramme   198 543 203 842  211 388 208 569 206 228 205 966 
         

Skatt og rammetilskudd  -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Eiendomsskatt  -21 425 -19 000  -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
Konsesjons- og kraftinntekter  -14 020 -13 117  -13 667 -13 667 -13 667 -13 667 
Kompensasjonsinnt.  -6 323 -5 535  -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 
Sum frie inntekter  -215 037 -216 658  -221 858 -222 883 -223 490 -223 190 

         
Finanskostnader  16 796 18 322   17 350 17 193 17 718 17 476 
Finansinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
Renter og avdrag nye tiltak  0 426  386 1 833 3 764 4 579 
Kapitalinntekter VA  -2 347 -2 382  -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 
Sum finanskostnader  9 309 11 691  9 826 10 458 12 885 13 478 

         
Netto driftsresultat  -7 185 -1 125  -644 -3 856 -4 377 -3 746 

         
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond  -5 406 -4 550  -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 
Bruk av disposisjonsfond  -270 -2 692  -3 173     -71 
Bruk av tidl.års mindreforbruk  -6 465            
Dekn. Tidl. Års u.skudd  0            
Avsetning bundet fond  8 432 8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Avsetning disp.fond  5 914      39 560   
Netto avsetninger  2 205 1 125  644 3 856 4 377 3 746 

         
Overført til investering  0 0          
         
Merforbruk/mindreforbruk  -4 980 0  0 0 0 0 

         
Akk. beholdning 
disposisjonsfond    0  1 124 1 163 1 723 1 652 
1) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,297 mill pr. 31.12.17, etter budsjettkorr vedtatt i K-møte t.o.m sept. 2017 
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Frie inntekter (overført hovedoversikt) 
 
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Skatt og rammetilskudd:                

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.   -83 607 -87 960  -91 507 -93 193 -94 425 -94 150 
Småkommunetilskudd   -5 475 -5 543  -5 543 -5 543 -5 543 -5 543 
Skjønnstilskudd    -3 401 -1 744  -1 435 -800 -200 -200 

Regionsentertilskudd        -489 -489 -489 -489 
Sum rammetilskudd   -92 483 -95 247   -98 974 -100 025 -100 657 -100 382 
                

Skatt på inntekt og formue   -65 427 -70 738  -70 633 -70 633 -70 633 -70 633 
Naturressursskatt   -10 488 -11 500  -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)   -4 871 -1 521  -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 
Sum skatteinntekter   -80 786 -83 759   -84 533 -84 533 -84 533 -84 533 
          
Sum skatt og rammetilsk.   -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Økning    3,3 %  2,5 %    

Eiendomsskatt, generell 7 pro   -14 777 -12 200   -11 100 -11 100 -11 100 -11 100 
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 
pro   -6 648 -6 800   -7 262 -7 262 -7 262 -7 262 

Sum eiendomsskatt   -21 425 -19 000   -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
                  

Salg av konsesjonskraft   -5 653 -4 750   -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 

Konsesjonsavgifter   -8 367 -8 367   -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 

Sum andre frie inntekter   -14 020 -13 117   -13 667 -13 667 -13 667 -13 667 
                
Momskompensasjon, drift    -5 679 -5 000   -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Andre kompensasjonsordn.   -644 -535   -322 -296 -271 -246 
Sum kompensasjonsinnt.   -6 323 -5 535   -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 

         
Totalt overført hovedoversikt   -215 037 -216 658   -221 858 -222 883 -223 490 -223 190 
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Finans (overført hovedoversikt)  
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Renteutgifter ord.løpende lån   6 206 6 310  5 678 5 538 6 080 5 855 
Renteutgifter formidlingslån   208 188  172 155 138 121 
Sum renteutgifter   6 414 6 498   5 850 5 693 6 218 5 976 
                
Renter av bankinnskudd   -702 -500  -600 -600 -600 -600 
Renter av utlån / refusjoner   -256 -145  -150 -135 -122 -111 
Renter lån Nesset kraft as   -971 -1 030  -844 -844 -917 -917 
Utbytte    -3 211 -3 000  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Sum renteinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
          
Avdrag ord. løpende lån   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
Sum låneavdrag   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
            
Renteutgifter nye lån   0 178  150 737 1 572 1 889 
Avdrag nye lån   0 248  236 1 096 2 192 2 690 
Sum kostnader nye tiltak   0 426  386 1 833 3 764 4 579 
           

Netto renter og avdrag   11 656 14 073   13 142 14 447 16 843 17 427 
           
Kalkulatoriske renter VA   -691 -819   -1 170 -1 232 -1 208 -1 183 
Avskrivninger VA   -1 656 -1 563   -2 146 -2 757 -2 750 -2 766 
Sum kapitalinntekter VA   -2 347 -2 382   -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 

         
Totalt overført hovedoversikt   9 309 11 691   9 826 10 458 12 885 13 478 
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Enhetene – oppsummering endringer  
 

 
  

  Økonomiplan   Enhet Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver  
(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

alle Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

  reserver avsatt i tidligere økonomiplan -3 078 -3 078 -3 078 -3 078 

alle lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene 2 713 2 713 2 713 2 713 

alle lønnsoppgjør 2017, antatt overheng 2018 fordelt enhetene, 1,8 % 3 193 3 193 3 193 3 193 

alle Prisvekst, 2 % 565 565 565 565 

11 antatt årslønnsvekst 2017-18: 3,0 %, rest 1,2 % avsatt reserver 2 127 2 127 2 127 2 127 

1 Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,6% (deflator) 97 97 97 97 

8b Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6% (deflator) -23 -23 -23 -23 

  Fra forrige økonomiplan2017-2020 og andre saker i løpet av 2017:         

1 Valg (2017) og 2019 -100 250 -100 0 

1 Medarbeiderdag 30 30 30 30 

1 Skolefag rådg, elever Tøndergård skole -515 -887 -1 402 -1 402 

4 EIBUS, red. klassetal pga nedgang i ant. elever (økn. Fra tidligere) -303 -303 -303 -303 

6 Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned -153 -403 -403 -403 

7 HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirkn. 426 426 426 426 

7 HELO, nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn 195 195 195 195 

4-7,9 EIBUS, INBUS, HELO, barnehage, kultur; økt ramme kun for 2017 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 

1 Skolefag rådg, logoped - utvidelse av tilbudet til 100 % stilling 0 0 0 0 

6 Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning 400 400 400 400 

6 Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl i barnehage 100 100 100 100 

8a Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte 465 465 465 465 

  Endring fra 2018:         

7 Nye tilak fra 2018 HELO 980 980 980 980 

7 Økt res.krevende brukere (forhøya andel utover lønns-/prisvekst) 200 200 200 200 

7 Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter 0 -290 -290 -290 

6 Økning tilskudd private barnehager 1 755 955 955 955 

6 Hvis vedtak om økt foreldrebetaling i barnehage -106 -106 -106 -106 

6 Utvida tilbud Vistdal barnehage 126 302 302 302 

7 Forventer sjølkost i nytt helsesenter ved utleie (her dekn. finans) 0 -1 083 -2 859 -3 521 

7 Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter 0 0 300 600 

1 Skolefag.rådgiv., reduksj. Kommunens andel PPT -148 -148 -148 -148 

1 Felleskostn. Rådm., økt utover prisvekst innkjøpssamarbeid mv. 50 50 50 50 

4 EIBUS: Forventa elevnedgang fra høst 2018 -300 -600 -600 -600 

  Formannskapets endring 23.11.2017:         

9 Folkebadet 50 50 50 50 

9 Kulturmidler 150 150 150 150 

9 Bjørnsonsfestivalen 50 50 50 50 

9 Tilskudd tråkkemaskin (Eidsvåg i.l.) 250       

  Sum rammer til enhetene i planperioden 211 388 208 569 206 228 205 966 
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Investering og finansiering – skjema 2A 
 

  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
     Opprinnelig  Årsbudsjett       

Investering i anleggsmiddel  75 754 102 537  85 205 75 100 50 700 5 100 
Utlån, aksjer og andeler    9 866 1 000  1 000 1 000 1 000 1 000 
Egenkapitalinnskudd KLP   864 920  990 990 990 990 
Avdrag på lån   950 995  1 097 1 149 1 153 1 214 
Avsetninger   88 0   0 0 0 0 
          
Sum finansieringsbehov   87 522 105 452   88 292 78 239 53 843 8 304 
           
Bruk av lånemidler   -57 058 -54 829   -34 382 -52 987 -36 653 -4 860 
Salgsinntekter anleggsmidler   -1 937 0           
Tilskudd til investeringer   -6 170 -33 444   -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
Mottatt avdrag utlån/refusjoner   -2 285 -995   -1 097 -1 149 -1 153 -1 214 
Andre inntekter   -28 0           
Momskompensasjon   -13 185 -15 294   -13 263 -10 463 -7 037 -703 
Sum ekstern finansiering   -80 663 -104 562   -88 292 -78 239 -53 843 -8 017 
                
Overført fra drift   -128 0   0 0 0 0 
Bruk av avsetninger   -6 731 -890   0 0 0 -287 
                
Sum finansiering   -87 522 -105 452   -88 292 -78 239 -53 843 -8 304 
            
Udekket / udisponert  0 0   0 0 0 0 

 
 
Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2018 - anslag     15 000       
                  
Investeringsfond per 31.12, anslag     2 141   2 141 2 141 2 141 1 854 
                  

 
 

Spesifikasjon av tilskudd                                    (1000 kr)   2018 2019 2020 2021 
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring -33 890 0 0   

NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie     -13 640 -9 000   

Boliger for rus/psykiatri - utleie               -1 240 

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan   -5 660       

SUM -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
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Investering i anleggsmidler – skjema 2B 
 

Investering i anleggsmiddel 2018 2019 2020 2021 
  Årsbudsjett       
IKT-investeringer 500 500 500 500 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 3 000       
Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy   200     

NOS - ombygging til demensavdeling, inventar 3 150       

Person-/varebil, aktivitetstjenesten 170       

Håndholdt enhet, heimetj (gerica)     200   
          

Bygg og anlegg:         
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 435       

Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 800       

Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 3 100       

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan 13 000       

NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring 40 700       

NOS - ombygging til demensavdeling, uteområde 1 650       

Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste 2 000 73 000 48 000   
EIBUS ungdomstrinn - avfallsbod/garasje, 60 m2 
Kombinert utstyrsbod for kunsgressbane  1 000       

Vistdal barnehage, nytt gjerde     600   

Boliger for rus/psykiatri - utleie       3 200 

Kommunehuset, rehabilitering, forprosj. framtidig bruk 300       

          

Vann og avløp         

Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000       

Hovedavløp Eidsvåg - rehabilitering sjøledning 2 000       

Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer 1 100 1 100 1 100 1 100 

Rehabilitering ledningsnett avløp 300 300 300 300 

Overføringsledning Meisal, forprosjekt og gjennomføring 6 000       
          

Sum investeringer  85 205 75 100 50 700 5 100 
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Kraftfondet – forventa inntekt og bruk  
 
  Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2017   2018 2019 2020 2021 
   Opprinnelig  Årsbudsjett       
Konsesjonsavgifter - inntekt   8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Til disposisjon   8 367   8 367 8 367 8 367 8 367 
              
Disponeres til:             

Vassdragsutbygging  230  230 230 230 230 

Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap  120   120 120 120 120 
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. 
formannskap  69  69 69 69 69 

Visit Nordmøre og Romsdal  130  130 130 130 130 

Vannverk  875   875 875 875 875 

Parker og grøntanlegg  100  100 100 100 100 

Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler   550   415 415 415 415 

Tilskudd husbygging  40  40 40 40 40 

Nesset næringsforum (inkl. F-sak 101/17)   800   1 300 1 300 1 300 800 

Gatelys  50  50 50 50 50 
Nordmøre og Romsdal friluftsråd  23  50 50 50 50 
Landbruksrådgivning  48  48 48 48 48 
Tilskudd til private vassverk  40  40 40 40 40 
Tilskudd kjøp av melkekvote  150  150 150 150 150 
Turistinformasjon  100  100 100 100 100 
Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, 
opsjon på kjøp  40          

Rentekompensasjon i påvente av spillemidler 
 50  50 50 50 50 

Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og 
renovasjon  50  50 50 50 50 
Disponeres i enhetene   3 465   3 817 3 817 3 817 3 317 

Renter og avdrag   4 550   4 550 4 550 4 550 4 550 
Sum disponert    8 015   8 367 8 367 8 367 7 867 

Fortsatt til disposisjon pr. år      0 0 0 500 
        

Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de ikke 
blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. 
        

Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter 10.4.1959 
og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før desember samme året. 
        
Merknad:        
Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 
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