
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 19.10.2017 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Rolf Jonas Hurlen Hildegunn Kvernberg Blø 
leder sekretær 
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Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 
 2017/482-7 Anne Guri Aase  29.09.2017 

 

Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 
Oversending av bekymringsmelding fra Sunndal kommune 
 
Sunndal kommunestyre vedtok i møte 06.09.2017, sak PS 60/17, å sende bekymringsmelding til 
Riksrevisjonen. Vedtaket lyder som følger: 
«Sunndal kommunestyre ber Riksrevisjonen om å starte en forvaltningsrevisjon av 
Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand i Nesset kommune. 
Kommunestyret finner det alarmerende at det ikke er en klar oversikt over eksisterende 
materialer i området og er svært bekymret for hvordan dette vil bli håndtert i videre utvikling 
med tanke på etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall.» 
 
Vedlagt finner dere samlet saksframlegg med bekymringsmeldingen.  
Kopi av oversendingen går til kommuner som grenser til samme fjordsystem med oppfordring 
om at de tar opp problemstillingen i sine respektive politiske organ.    
 
 
Med hilsen 

Anne Guri Aase 
plansjef 

  
  

1 Særutskrift Bekymringsmelding fra Sunndal kommune til Riksrevisjonen - Raudsand 
 

Kopi til: 
AURE KOMMUNE Rådhuset 6690 AURE 
AVERØY KOMMUNE Postboks 152 Bruhagen 6538 AVERØY 
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GJEMNES KOMMUNE Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA 
HALSA KOMMUNE Liabø 6683 VÅGLAND 
KRISTIANSUND KOMMUNE Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 
SMØLA KOMMUNE Postboks 34 6571 SMØLA 
SURNADAL KOMMUNE Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
TINGVOLL KOMMUNE Kommunehuset 6630 TINGVOLL 
NESSET KOMMUNE Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
EIDE KOMMUNE Rådhuset 6490 EIDE 
MILJØDIREKTORATET Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

 



Sunndal kommune Arkiv: M67 
Arkivsaksnr: 2017/482-4 
Saksbehandler: Anne Guri Aase 

 

 

 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 60/17 06.09.2017 

 

Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 
Bekymringsmelding fra Sunndal kommune til Riksrevisjonen  

 
Rådmannens innstilling 
Sunndal kommunestyre ber Riksrevisjonen om å starte en forvaltningsrevisjon av 
Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand i Nesset kommune. 
Kommunestyret finner det alarmerende at det ikke er en klar oversikt over eksisterende 
materialer i området og er svært bekymret for hvordan dette vil bli håndtert i videre utvikling 
med tanke på etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall.  
 

Behandling i Kommunestyret - 06.09.2017  
Representanten Jonny Meland ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret 
for Et giftfritt Nesset, som er en aksjonsgruppe mot deponi for farlig avfall på Raudsand. Meland 
fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
Rådmannen redegjorde for de faktiske forhold og reglene for habilitet.  Jonny Meland vurderer 
seg ikke inhabil i saken, politisk engasjement fører ikke til inhabilitet, aksjonsgruppa anses ikke 
som part og spørsmålet er ikke reist av en part i saken.  Rådmannen vurderer representanten 
derfor som habil. 
Kommunestyret erklærte med 25 mot 1 stemme representanten Jonny Meland habil i 
behandlingen av saken, jf. Forvaltningslovens § 6, bokstav e), jf. Forvaltningslovens § 6, 2. ledd 
følgende. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Sunndal kommunestyre ber Riksrevisjonen om å starte en forvaltningsrevisjon av 
Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand i Nesset kommune. 
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Kommunestyret finner det alarmerende at det ikke er en klar oversikt over eksisterende 
materialer i området og er svært bekymret for hvordan dette vil bli håndtert i videre utvikling 
med tanke på etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall.  
 
 
 
Vedlegg 

 Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Sunndal kommunestyre vedtok i sak PS 58/17, den 30.05.2017, å sende uttale til Bergmesteren 
sin søknad om deponi for ordinært avfall på Raudsand i Nesset kommune. I forberedelsene til 
den politiske behandlingen ble det tydelig hvor lite informasjon som ligger tilgjengelig angående 
hvilke masser og mengder som ligger lagret i de gamle gruvene. Uttalelsen fra kommunestyret 
ble oversendt Miljødirektoratet den 16.06.2017. I samme møte ble det vedtatt et 
oversendelsesforslag som var som følger: 
«Sunndal kommunestyre ber administrasjonen forberede en forespørsel til riksrevisjonen om en 
forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand. 
Bakgrunnen er: 

 Grunnlovens § 112 som slår fast at Staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige 
generasjoner.  

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Uro for at denne ikke er fulgt og at farlig 
er blandet med annet avfall. Ikke deklarert farlig avfall. 

Kommunestyret ber om at saken legges fram for behandling på møte den 6. september 2017. 
Kommunestyret ber også om at våre berørte nabokommuner blir forespurt om deltakelse i en 
felles henvendelse til Riksrevisjonen.»  
 
Om Riksrevisjonen 
Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen har som sin overordnede 
oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig 
måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. En forvaltningsrevisjon er 
systematisk undersøkelse av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning. Riksrevisjonen 
har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og 
kontrollen til Stortinget.  
 
Oversending til Riksrevisjonen 
Oversending av bekymringsmelding til Riksrevisjonen vil bestå av vedtak og samlet 
saksfremstilling fra denne behandlingen. Oversendingen vil i tillegg gå som kopi til våre berørte 
nabokommuner med en oppfordring om at de tar opp samme problemstilling i sine respektive 
politiske organ og sender sine bekymringsmeldinger til Riksrevisjonen.  
 
Bekymringsmelding fra Sunndal kommune 
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Sunndal kommunestyre vil med dette rette en bekymringsmelding til Riksrevisjonen vedrørende 
den mangelfulle håndteringen av gruvene på Raudsand i Nesset kommune fra Miljødirektoratets 
side.  
Gjennom prosessen med søknad om etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall og 
gjennom den pågående reguleringsplanprosessen, er det for kommunestyret gjort tydelig hvor 
lite informasjon som er tilgjengelig om eksisterende innhold i det gamle gruveområdet. På grunn 
av manglende kontroll og overvåkning under tidligere drift, sitter Bergmesteren AS med et 
område der det er svært stor usikkerhet om hvorvidt de gamle gruvene faktisk tåler ekstern 
påvirkning. Dette være seg i form av sprenging av nye gruveganger eller den usikkerheten som 
foreligger om sigevann og struktur i fjell. Kompleksiteten i sakene og den manglende 
dokumentasjonen gjør saken bekymringsfull og potensiell svært skadelig med risiko for liv og 
helse.  
Høyesterett avsa i sin tid dom i straffesaka mot to bedriftsledere i selskapet Aluscan AS, som 
gjennom flere år hadde drevet med mottak og gjenvinning av restavfall fra aluminiumsindustrien 
på Raudsand. Gjennom tre rettsinstanser ble Aluscan-saka belyst. Rettsapparatet fant det bevist 
at det hadde skjedd miljøkriminalitet på Raudsand, blant annet ved at møllestøv var lagret ulovlig, 
at utslipp til luft ikke var kommet under kontroll, og ved at det var laget et lurerør slik at 
aluminiumhydroksid ble sluppet ut i Tingvollfjorden, i stedet for å bli ført ned i gruvesystemene. 
Bedriftslederne ble dømt til ubetinget fengselsstraff. Etter Aluscan-tiden har staten forsømt seg 
grovt på Raudsand, ved ikke å rydde opp i miljøfarlig avfall som har vært lagret på statens 
eiendom.   
Når det nå foreligger nye planer om deponi på Raudsand, hviler det et stort samfunns- og 
miljømessig ansvar på initiativtakerne og Miljødirektoratet for å utrede saka slik at det blir tydelig 
hvilke stoffer og potensielle negative effekter dette har for miljøet.  
Sunndal kommunestyre mener at Miljødirektoratet til nå ikke har gjort jobben sin i denne saken, 
og vil derfor be Riksrevisjonen om å undersøke Miljødirektoratets behandling og oppfølging av 
deponiene.   
 
 
Utskrift til: Plansjefen for videre ekspedering. 
 
Rett utskrift 12.09.2017: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær 
 
 



Sunndal kommune  
Rådmannen 
 

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra Rådhuset 71 69 90 00 4202.59.12564 
E-post: Internett Telefaks Org.nr 
post@sunndal.kommune.no www.sunndal.kommune.no 71 69 90 01 964 981604 

Riksrevisjonen 
Postboks 8130 Dep 
0032  OSLO 
 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 
 2017/482-8 Randi Borghild Dyrnes  03.10.2017 

 

Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 
Beklagelse av feilinformasjon i oversendt bekymringsmelding  
 
Viser til oversending av bekymringsmelding fra Sunndal kommune i brev av 29.09.2017. 
Rådmannen vil i forbindelse med oversendingen beklage at det i vedlagt særutskrift side 3, 
avsnitt 3, tredje setning er delt feilaktig informasjon. Det gjelder «...blant annet ved at 
møllestøv var lagret ulovlig..». Denne påstanden medfører ikke riktighet.  
Rådmannen ber derfor at dere ikke bruker dette i deres videre saksgang og beklager det 
inntrufne.  
 
 
Med hilsen 

Randi Dyrnes 
rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

 
 

Kopi til: 
AURE KOMMUNE Rådhuset 6690 AURE 
AVERØY KOMMUNE Postboks 152 Bruhagen 6538 AVERØY 
EIDE KOMMUNE Rådhuset 6490 EIDE 
GJEMNES KOMMUNE Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA 
HALSA KOMMUNE Liabø 6683 VÅGLAND 
KRISTIANSUND KOMMUNE Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 
MILJØDIREKTORATET Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
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NESSET KOMMUNE Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
SMØLA KOMMUNE Postboks 34 6571 SMØLA 
SURNADAL KOMMUNE Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
TINGVOLL KOMMUNE Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

 



Molde kommune Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune
Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus
Dato: 28.09.2017
Tid: 12:00 – 13:55

Faste medlemmer som møtte:

Navn Representerer
Odd Helge Gangstad SP
Fritz Inge Godø V
Inger Lise Trønningsdal H
Torgeir Dahl H
Gerd Marit Langøy H
Sidsel Pauline Rykhus AP
Margareth Hoff Berg FRP
Terje Tovan BOR
Rolf Jonas Hurlen H
Toril Melheim Strand AP
May Tove Bye Aarstad AP
Svein Atle Roset KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Representerer
Adrian Sørlie H
Nora Helen Dyrseth Blø AP
Edmund Morewood SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arnstein Misund Nora Helen Dyrseth Blø KRF
Aslaug Jenset Sanden Adrian Sørlie H
Stein Ivar Bjerkli Edmund Morewood AP

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra fellesnemndas møte 30.08.2017 ble enstemmig godkjent.

Svein Atle Roset (KRF) bad om en orientering om status for felles legevaktsamarbeid.

Toril Melheim Strand (AP) bad om en orientering om status for tilsetting av rådmann for nye 
Molde kommune.

Orienteringene ble gitt under sak 14/17.

Følgende saker ble behandlet:



PS 14/17 Orientering fra prosjektleder

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.09.2017

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringssakene til orientering.

Behandling

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 15/17 Søknad om fritak for eiendomsskatt nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.09.2017

Vedtak

Det vises til Intensjonsavtalens punkt 8.1 Eiendomsskatt:

1. Fellesnemnda nye Molde kommune søker om en overgangsperiode på inntil to år etter 
1.1.2020 for harmonisering av eiendomsskatt i nye Molde kommune.

2. Fellesnemnda nye Molde kommune søker om fritak for eiendomsskatt for den delen av 
nye Molde kommune som ikke har fastlandsforbindelse, det vil si nåværende Midsund 
kommune.

Behandling

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 2 i prosjektleders forslag til vedtak:

…, det vil si nåværende Midsund kommune.

Arnstein Misund (KRF) fremmet følgende forslag:

1. Fellesnemnda nye Molde kommune søker om en overgangsperiode på inntil to år etter 
1.1.2020 for harmonisering av eiendomsskatt i deler av nye Molde kommune som 
omfatter Molde og Nesset.

2. Fellesnemnda nye Molde kommune søker om fritak for eiendomsskatt for den delen av 
nye Molde kommune som ikke har fastlandsforbindelse og omfatter Midsund.

Svein Atle Roset (KRF) fremmet følgende forslag:

Tillegg til prosjektleders forslag til vedtak:

Det vises til Intensjonsavtalens punkt 8.1 Eiendomsskatt:

Etter debatten i fellesnemnda og et møte mellom Midsund kommunes representanter i nemnda, 
trakk Arnstein Midsund (KRF) sitt fremsatte forslag. 

Margareth Hoff Berg (FRP) og Terje Tovan (BOR) sluttet seg til tilleggsforslaget fra Svein Atle 
Roset.

Votering:

Fellesforslaget fra KRF, FRP og BOR ble enstemmig vedtatt.



Prosjektleders forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Prosjektleders forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Torgeir Dahls (H) tilleggsforslag ble vedtatt med 13 mot 2 (FRP, BOR) stemmer.

PS 16/17 Ny sak: Oppnevning av partssammensatt utvalg (PSU) og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.09.2017

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune ber prosjektleder sørger for oppnevning av følgende 
faste representanter til Partssammensatt utvalg (PSU) og Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

1. Til PSU: 
2 politikere fra hver kommune av de som er valgt til fellesnemnda nye Molde kommune. 
1 tillitsvalgt fra hver kommune, som oppnevnes av ansattes organisasjoner. 
Vararepresentanter fra tillitsvalgte får møte- og talerett i PSU.

2. Til AMU: 4 representanter fra hver av kommunene fra de eksisterende 
hovedarbeidsmiljøutvalg, 2 fra hver av partene.

3. Det gjøres følgende presisering i Reglement for Partssammensatt utvalg nye Molde 
kommune under Valg og sammensetning, første setning i tredje avsnitt:

..som sitter som faste medlemmer i fellesnemnda…

Behandling

Leder Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 3:

Det gjøres følgende presisering i Reglement for Partssammensatt utvalg nye Molde kommune 
under Valg og sammensetning, første setning i tredje avsnitt:

..som sitter som faste medlemmer i fellesnemnda…

Votering:

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Leder Torgeir Dahls (H) fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 4/17 

Møtedato: 10.10.2017  

Tid: kl 12.00 – kl 16.30 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 19/17 – 27/17 

Møteleder: Jostein Øverås, nestleder (Sp) 

Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap) 

Wenche Angvik (Uavh.) 

Forfall: Ivar H. Trælvik, leder (Frp) 

Ikke møtt: Tor Steinar Lien (Ap) 

Møtende vara: Ingen 

Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 

Fra revisjonen: Ronny Rishaug, June B. Fostervold (sak 21, 24, 25, 26) 

Marianne Hopmark var med i sak 25 pr. høyttalende telefon 

Av øvrige møtte: Anne Grete  Klokset(rådmann), sak 21 og 26 

Solfrid Svensli(økonomisjef), sak 21 og 26 

Jan K. Schjølberg (enhetsleder Helse og omsorg), sak 26 

 

Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

Det fremkom ingen merknader til sakliste.  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.JUNI 2017 

PS 20/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 21/17 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2017 

PS 22/17 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN 

PS 23/17 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019 

PS 24/17 KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017 

PS 25/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

PS 26/17 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 27/17 EVENTUELT 

  



Side 2 av 8 

PS 19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.JUNI 2017 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 22.juni 2017 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen sammen med nestleder velges Vigdis Fjøseid. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det fremkom ingen merknader til protokollen.  Nestleder framsatte forslag på Vigdis Fjøseid 

til å signere protokollen fra 22.juni 2017 sammen med nestleder. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder. (3 

voterende) 

 

 

PS 20/17 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 
 

RS 18/17 PS 43/17 Sykefravær pr. 1. kvartal 2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 19/17 PS 44/17 Økonomi- og finansrapportering pr. 30.4.2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 20/17 PS 45/17 Budsjettkorrigering - juni 2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 21/17 PS 51/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR 

kommunene  

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 22/17 PS 54/17 Valg av revisor for fellesnemnda nye Molde kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 23/17 PS 55/17 Suppleringsvalg til kontrollutvalget - vararepresentant Protokoll fra 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 24/17 PS 56/17 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget i Nesset - Marte Meisingset 

Evensen 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

RS 25/17 PS 60/17 Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) og 

Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 

 Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 
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RS 26/17 PS 61/17 Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av 

representanter til arbeidsgruppe 
 Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 

 

RS 27/17 PS 62/17 Oppsigelse av samarbeidsavtale med IKT Orkide 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 

 

RS 28/17 PS 63/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 

 

 

Orienteringssaker: 

 

OS 17/17 RS 10/17 Referat fra interimsstyremøte nye Molde kommune 09.06.2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

OS 18/17 RS 11/17 Referat fra styremøte i ROR 01.06.2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

OS 19/17 RS 12/17 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.-02.06.2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

OS 20/17 RS 14/17 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 25.4.2017  

 Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2017 (vedlagt) 

 

OS 21/17 Protokoll frå representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 15.6.2017 

(vedlagt) 

 

OS 22/17 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – møteprotokoll styret 

Møteprotokoll fra styremøte 26.06.2017 (vedlagt) 

 

OS 23/17 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – Årsmelding 2016 

Årsmelding (vedlagt) 

 

OS 24/17 Utkast til oppdragsavtale mellom Nesset kommune og Møre og Romsdal Revisjon 

IKS, unntatt offentlighet jf. offh.l. § 13 og forv.l. § 13, 2). 

(Deles ut i møtet) 

 

OS 25/17 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

04.09.2017 

(vedlagt) 

 

OS 26/17 RS 20/17 Møteprotokoll av 28.06.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 

 

OS 27/17 RS 21/17 Møteprotokoll av 30.08.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.09.2017 (vedlagt) 

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 
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PS 21/17 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2017 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2.tertial 2017, sammen med rådmannens/ 

økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering. 

 

Kontrollutvalget er bekymret for vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg samt uforutsette 

utgifter til drift av bygg. 

 

Kontrollutvalget er usikker på budsjettrealismen innenfor enhetene TSU og NAV. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef redegjorde for tallene i økonomirapporten.  Enhetene totalt sett har balanse 

bortsett fra TSU og NAV.  Det er inntektene som svikter.  Rådmannen uttrykte sin bekymring 

for merforbruket på enheten teknisk, samfunn og utvikling.  En er bekymret for at en stadig 

kommer på etterskudd med et allerede opparbeidet vedlikeholdsetterslep på kommunens 

anlegg.  Rådmannen vil arbeide for å få dokumentert hva driftskostnadene og det årlige 

vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og pr. meter veg til 

budsjettbehandlingen for 2018.  Kontrollutvalget er bekymret vedlikeholdsetterslepet og 

arbeidet med å dokumentere utgiftssbehovet på bygg og anlegg.  Likeledes er kontrollutvalget 

usikker på om budsjettet innenfor TSU og NAV er realistisk. 

 

Kontrollutvalget registrerer at det i investeringsregnskapet er brukt forholdsvis mindre enn det 

som er budsjettert.  Rådmannen forklarte dette med at en på prosjektet NOS kom på 

etterskudd i forhold til oppstart i forbindelse ved klage anbud.  En har dessuten hatt ett årsverk 

mindre enn tidligere til å lede prosjektene. 

 

Sykefraværet rapporteres i egen sak til kommunestyret.  Kommunen har hatt stort fokus på å 

få ned fraværet og en har lykkes.  Arbeidet med kommunereformen tar mye tid og det er 

begrenset hvor mye tid en har til å bruke på forebyggende arbeid, kurs og opplæring for å 

holde et lavt sykefravær. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av 

sekretær. (3 voterende) 

 

 

 

PS 22/17 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 540 000 inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
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Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren redegjorde for innholdet i budsjettforslaget.  Vigdis Fjøseid fremhevet viktigheten 

av at hele kontrollutvalget kunne delta på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse i 2018.  

Budsjettforslaget har høyde for dette. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 23/17 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget godkjenner «Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019»   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren redegjorde for bakgrunn og formål med virksomhetsplanen.  Det er viktig med en 

plan for arbeidet og det en skal rapportere på samt en konkretisering av de lovfestede 

oppgavene.  Det fremkom ikke noen kommentarer eller endringer til planen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 24/17 KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for 

revisjonsåret 2017 til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Ronny Rishaug presenterte planen på vegne av revisjonen.  Presentasjonen vil bli sendt 

kontrollutvalget i etterkant av møtet.  Det ble kommentert og diskutert i forhold til innholdet i 

de enkelte tema og punkter. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 25/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget i Nesset bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

Plan- og styringssytemet, herunder; 

 

 Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering.  
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2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i 

saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter. 

 

3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR). 

 

4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Marianne Hopmark var med under behandlingen pr. høyttalende telefon. 

Kontrollutvalget mente plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging, oppfølging 

og rapportering var det området som hadde størst risiko i seg og egnet seg som et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt nå.  Kommunen står foran en kommunesammenslåing om to år.  

Her kan en ta med seg læring inn i dette arbeidet med danning av ny kommune og struktur.  

Rådmannen rapporterer også at det er liten administrativ ressurs til å drive plan-, styrings- og 

rapporteringsarbeid i kommunen i dag med få ressurser og budsjettinnsparinger.  En har heller 

ikke ansatt ny ass. rådmann og det er få ansatte å dele oppgavene på.  Rådmannen har fokus 

på tjenesteproduksjon og at tjenestene skal leveres til innbyggerne.  

Kontrollutvalget forventer at revisjonen kan levere prosjektplanen til neste møte i 

kontrollutvalget den 28.11.2017 og at prosjektet kan startes like etter nyttår slik at en får 

forvaltningsrevisjonsrapporten til behandling våren 2018. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 26/17 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget ønsker å følge opp alle sakene videre, med ett unntak. 

 

Saken om Helsetilsynet sin rapport fra tilsyn med «Kvalifiseringsprogrammet 2016» 

avsluttes. 
  

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget fikk en orientering om status i «Høvik-saken».  Kommunen vurderer 

opprydding i egen regi.  Det innhentes nå tilbud på oppdraget.  Samtidig avventer en 

avklaring på vegrett til området for å gå i gang med oppryddingen.  Eier har også søkt om nytt 

tiltak på området, men har fått avslag fra kommunen.  Klage er sendt fra tiltakshaver til 

Fylkesmannen.  Kommunen vil avvente Fylkesmannen sin avgjørelse. 

 

Angående saken om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlikehold av kommunale 

bygg, viser kontrollutvalget til saken om økonomirapport 1. og 2. tertial 2017 der rådmannen 

nå arbeider for å synliggjøre og dokumentere drifts- og vedlikeholdsbehovet i forbindelse med 

budsjettarbeidet for 2018. 

 

Kontrollutvalget fikk en orientering om hva som er gjort for å lukke avvikene etter 

Helsetilsynet sitt tilsyn med «Kvalifiseringsprogrammet 2016».  Rådmannen svarte at 

Fylkesmannen har sendt brev til kommunen datert 29.09.2017 der det bekreftes at avvikene er 

lukket og tilsynet avsluttes.  Kontrollutvalget ønsker å stryke saken fra oppfølgingslista. 
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Rådmannen redegjorde for status i arbeidet med kommunereformen.  Det er nå etablert en 

egen hjemmeside for «Nye Molde kommune» der relevant informasjon ligger.  Flere temaer 

og områder haster det å utrede videre og finne løsninger på.  Dette gjelder innenfor 

interkommunale samarbeid og selskap.  En har oppsigelsesfrister og avtaler og ordninger en 

skal gå ut av og en skal etablere eller gå inn i nye.  IKT er også et område en har en annen 

løsning på i dag enn det som blir i «Nye Molde kommune».  Videre må en arbeide med å 

avslutte arkiv.  Intensjonsavtalen er rettesnoren.  Det er bestemt at Nesset skal få et 

kommunedelsutvalg.  Innhold og mandat skal utredes.  Rådmannen har fokus på å levere 

tjenestene en er forpliktet til i Nesset kommune frem til «Nye Molde kommune» er i drift.  

Arbeidet med kommunereformen er krevende i og med at en har begrensede 

personellressurser til å drive dette utviklingsarbeidet.   

 

Angående avslutning av investeringsprosjekter vil kontrollutvalget gjennom behandling av 

tertialrapportene etterspørre ferdige prosjekt. 

 

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra enhetsleder Helse og omsorg om status for 

oppfølging av 2 anbefalinger  i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samhandlingsreformen» 

som ennå ikke er tilfredsstillende svart ut.   

En har i dag 14 delavtaler med helseforetaket og en føler at en aldri har hatt et så godt 

utgangspunkt for å få gjennomført og forhandlet.  En har en årlig samhandlingskonferanse. 

ROR har to årlige samrådsmøter.  I ROR-kommunene har en et eget samhandlingsutvalg.  

Internt oppfølgingsansvar i kommunen er lagt til «koordinerende enhet.  Denne enheten har 

sendt 118 avviksmeldinger til helseforetaket.  Kontrollutvalget synes dette er foruroligende og 

lurte på om dette var «gjentakende avvik».  Enhetsleder kunne bekrefte dette.   

Folkehelsearbeidet er et omfattende arbeid og det er få personellressurser til å arbeide med 

dette.  Kartlegging er utfordringsbildet.  Mye av ressursene på områdene Helse og omsorg er 

også rettet mot kommunereformen og danning av «Nye Molde kommune».  Dette er 

utfordrende i forhold til å levere de daglige tjenestene.  Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn 

av redegjørelsen å følge saken videre. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 27/17 EVENTUELT 

 

Invitasjon til felles kontrollutvalgsmøte 30.11.2017 

Med bakgrunn i at Molde, Nesset og Midsund danner ny kommune fra 01.01.2020 inviterer 

kontrollutvalget i Molde kontrollutvalgene i Midsund og Nesset til felles kontrollutvalgsmøte 

i Molde rådhus 30.11.2017.  Der vil en drøfte felles problemstillinger og presentere for 

hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg. 

Sekretariatene for kommunene vil også delta.  Sekretariatet mener det er viktig at hele 

kontrollutvalget deltar på dette fellesmøtet. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Kontrollutvalget i Nesset takker for invitasjonen og ønsker å delta på fellesmøtet. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av 

nestleder. (3 voterende) 
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Virksomhetsbesøk 

Det er i møteplanen for kontrollutvalget avsatt tid til 1-2 virksomhetsbesøk eller at 

kontrollutvalget inviterer en enhetsleder til møtet for å informere om virksomheten. 

 

Kontrollutvalget har tidligere hatt gode erfaringer med slike besøk og orienteringer. 

 

Før møtet den 22.06.2017 var Kontrollutvalget på besøk hos enheten for taknisk, utvikling og 

samfunn og omvisning på brannstasjonen. 

Før møtet den 04.10.2016 var Kontrollutvalget på besøk hos Vistdal skole og Vistdal 

barnehage. 

 

Kontrollutvalget har etter møteplanen ett møte igjen i år den 28.11.2017.  Det er aktuelt å 

gjennomføre et virksomhetsbesøk eller å invitere en enhet til møtet den 28.11.2017. 

 

Kontrollutvalget beslutter i møtet 10.10.2017 om det skal gjennomføres flere 

virksomhetsbesøk i 2017, evt. hvilken enhet/sektor. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Botjenesten Holtan og 

Aktivitetssenteret den 28.11.2017 fra kl. 0930 i forkant av kontrollutvalgsmøtet. 

 

Sekretariatet forespør rådmannen og enhetsleder om det er i oden og passer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte.  

(3 voterende) 

 

 

 

 

 

 

Wenche Angvik  Jostein Øverås  Vigdis Fjøseid 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 82/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 70/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Status 
 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset formannskap tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av 
omsorgsboliger, samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved 
kommunehuset, holder frem.  
 
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  

 
Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Det ble enighet om at saken også meldes opp til behandling i kommunestyret 19.10.2017. 
 
Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Nesset formannskap tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av 
omsorgsboliger, samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved 
kommunehuset, holder frem.  
 
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  
 
 
 
 
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 og PS 11/17 den 16.02.2017. 
 
I PS 11/17, behandlet den 16.02.2017, vedtok Nesset kommunestyre at det skulle arbeides videre med 
løsninger innenfor de økonomiske rammer maksimert til alternativ 1, med de justeringer som vil 
fremkomme undervegs. 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2016/638-33 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



 
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 foreløpige 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 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. 
 

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.» 

 
Administrasjonen tar dette til etterretning, og prosjektet har høy prioritet. Ved å legge det 
nye bygget på parkeringsplassen ved kommunehuset vil det være gode muligheter for 
videre utvikling/ utbygging av bygget i fremtiden. 
 

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 utgifter 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 utgiftene 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. Tilbygging av 
ambulansestasjon er noe som også kan komme ved et senere tidspunkt, om man legger til 
rette for denne muligheten ved bygging av nytt bygg. 
 

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 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. For de øvrige arealene, slik som hjemmetjeneste 
og legesenter vil vi kun få momskompensasjon. 
 



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.  
Ut i fra kalkyle programmet vårt og med et anslag på om lag 50 peler, ved det minste 
alternativet vi har skissert, vil kostnadene med peling ligge på om lag 700 000,- inkl mva. 
Kostnader forbundet med peling er ikke tatt inn i kostnadsberegningene for noen av 
alternativene. 
 
Det arbeides med å fremskaffe avklaringer på alle usikkerhetene forbundet til tomtevalget. 
Herunder kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med mulig flytting av avkjørsel, samt 
kontakt med Fylkesmannen i forbindelse med å få avklart de usikkerheter som tomten 
måtte ha. Dette er usikkerheter som må være besvart ved saksfremlegg til Nesset 
kommunestyre. 

 
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. 
Ved alternativ 1, vinkelbygg ble følgende kostnader gitt i saksopplysningene;  
Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1611 26 000 41 886 000 
Hjemmetjeneste 335 26 000 8 710 000 
Legesenter 434 26 000 11 284 000 
Utleieareal (tannhelse 
etc.) 

462 26 000 12 012 000 

Ambulansestasjon 250 26 000 6 500 000 
Parkeringshus 1056 15 000 15 840 000 
Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av 
parkeringsareal  Stipulert 600 000 

Sum eks mva     97 832 000 
MVA   24 458 000 
Sum inkl mva   122 290 000 
Tilskudd fra 
Husbanken   22 640 000 

Refusjon MVA   17 500 000 
Økt lånebehov   82 150 000 

 
  

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 
30 000 000 i økt lånebehov. 
 
Det reelle kostnadsbildet vil først fremkomme etter at anbudskonkurranse er gjennomført. 
 
 

 
 
Vurdering 
Administrasjonen har kommet et godt stykke på veg i arbeidet med detaljprosjektet, men noe arbeid 
gjenstår. Det tas sikte på ny sak til politisk behandling i kommunestyremøtet i desember 2017. Det må da 
avgjøres hvilket alternativ administrasjonen skal jobbe videre med, og utlyse konkurranse for. 
Det alternativet som nok er snarligst realiserbart er det minste alternativet, hvor det legges til rette for nytt 
legesenter, hjemmetjenestelokaler, tannhelsesenter og 16 omsorgsboliger i nytt bygg. Ved dette alternativet 
må det bygges et frittstående garasjeanlegg med boder til de enkelte leilighetene. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet vil være kostnadskrevende, og gi en relativt høy investeringskostnad. Det er likevel slik at det 
meste av arealer i et nytt bygg vil være utleiebasert, dermed vil bygget ha vesentlige inntekter i byggets 
levetid, og vil på denne måten være nærmest selvfinansiert.  
 
Betydning for folkehelse 
På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er det 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 også muligens ambulansetjenesten på sikt, 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.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 81/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 71/17 19.10.2017 

 
 
 
 

NOS ombygging demens - Uforutsette krav til utførelsen 
 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000 inkl mva, 
bevilgningen gis i 2017. 
Bevilgningen dekkes av økte tilskuddssatser fra Husbanken. 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000 inkl mva, 
bevilgningen gis i 2017. 
 
Bevilgningen dekkes av økte tilskuddssatser fra Husbanken. 
 
 
 
 
Vedtaksmyndighet 
Denne saken fremmes i henhold til investeringsreglementets pkt. 5, avsnitt d; «Hvis prosjektet trenger mer 
bevilgning, må dette behandles av kommunestyret», og i samråd med prosjektets byggekomitè. 
 
Saksopplysninger 
Det har oppstått uforutsette krav til utførelse, og dette er av et slik omfang at det vil gi prosjektets 
gjennomføring utfordringer med dagens post for reserver og marginer. Denne posten ønskes derfor hevet 
med ytterligere kr 2 500 000. Det bes om økt bevilgning til reserver og marginer for gjennomføring av 
prosjektet. De uforutsette kravene går blant annet på etablering av kjøling i ventilasjonsanlegg, 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/311-10 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



brannprosjektering for hele bygningsmassen inkludert sykehjemsavdelingen og utskiftning av 
brannalarmanlegget ved sykehjemsavdelingen. 
 
Ventilasjonsanlegg: 
Ved sommersimulering av ventilasjonsanlegget har det kommet frem behov om kjøling i de arealene som 
vender mot sør og mot vest. Simuleringen viser at innetemperaturen kan komme over 26 grader på de 
varmeste sommerdagene, selv om det er hensyntatt at det skal monteres utvendig solskjerming ved disse 
arealene. Dette er et behov som ikke var medtatt som en post i funksjonsbeskrivelsen, og dette er derfor en 
kostnad som ikke var med i entreprenørens opprinnelige tilbud for prosjektet. 
Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at 
temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur 
under 19°C eller over 26°C skal unngås. Sommersimuleringen for ventilasjonsanlegget viser at om det ikke 
installeres kjøling i forbindelse med ventilasjonsanlegget, så vil temperaturene inne i arealene mot sør og 
vest, oppnå en temperatur på over 26 grader, altså høyere enn Arbeidstilsynets anbefaling. 
Også i forhold til pasientene vil det være svært ubekvemt om temperaturen inne i pasientrommene kommer 
opp i over 26 grader. Sintef Byggforsk skriver følgende om høy temperatur; Det kan oppleves som 
ukomfortabelt når man må svette for å kvitte seg med overskuddsvarme. Ved lett aktivitet og sommerklær 
oppstår dette ved ca. 26 °C, som gjerne settes som en øvre grense for innetemperatur. Man kan tilpasse seg 
temperaturer opptil 28 °C med svært lette sommerklær og litt høyere lufthastighet. Moderat overtemperatur 
går hovedsakelig utover komfort og produktivitet, mens svært høye temperaturer i forbindelse med 
varmebølger kan føre til økt dødsrisiko hos sårbare grupper. 
 
Brannprosjektering: 
Det er et krav i henhold til Forebyggendeforskriften §4, at Nesset kommune skal ha tilfredsstillende 
helhetlig dokumentasjon av brannsikkerheten gjeldende for hele byggverket, herunder 
sykehjemsavdelingen, dagsenter og de to demensavdelingene. I den forbindelse er det behov for at 
brannprosjekteringen som nå utføres, også omfatter enda mer dokumentasjon inkl. spesifisert og prioritert 
tiltaksliste for sykehjemsavdelingen. Det er derfor behov for bevilgning for å få dette utført. 
 
Brannalarmanlegg: 
For aktuelt prosjekt er det medtatt utskiftning av brannalarmanlegget ved NOS demens, det er hensyntatt at 
dette anlegget skal «snakke sammen» med brannalarmanlegget på sykehjemsavdelingen. Det har nå 
kommet innspill i forhold til om Nesset kommune ønsker å skifte ut brannalarmanlegget ved 
sykehjemsavdelingen til samme type som ved NOS demens. Ved å skifte anlegget på sykehjemsavdelingen 
vil vi oppnå nye 5 år med garantitid, samt at vi vil ha kun en leverandør å forholde oss til i forhold til 
vedlikehold, tilsyn, og eventuelle reparasjoner på brannalarmanlegget i fremtiden. Noe som vil være en klar 
fordel for driftspersonell. De nyeste brannmelderne i dagens brannalarmanlegg ved sykehjemsavdelingen er 
fra 2008, og gjelder i de ombygde og nybygde delene av sykehjemmet. Den eldre delen, med 
brannsentralen, er fra 2001. 
 
 
Vurdering 
Når det er for varmt vil luften føles tørr og ufrisk, de ansatte og pasientene vil lettere bli trøtte og 
uopplagte, noe som igjen vil nedsette evnen til å jobbe effektivt og riktig. Astma og allergiforbundet viser 
til at høy innetemperatur vil kunne medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og 
lignende) og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre 
astma og allergisykdommer. Høy innetemperatur vil også gjøre personer mer følsom for forurensninger i 
luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, 
noe som kan gi smerter og betennelser i øynene. 
 
Ved å få utført en total brannprosjektering for hele bygningsmassen ved Nesset omsorgssenter kan vi få 
lukket avvik gitt av branntilsynet. Dette vil være et tiltak som trygger pasienter og ansatte ved Nesset 



omsorgssenter. Etter denne brannprosjekteringen vil vi få klarlagt hvilke endringer som må/ bør utføres ved 
bygningsmassen, i forhold til å brannsikre institusjonen ytterligere og riktigere. 
 
Etablering av nytt brannalarmanlegg ved sykehjemsavdelingen vil være en klar fordel i forhold til at hele 
anlegget vil være nytt, vi vil få den samme garantitiden på hele anlegget, det vil være kun ett firma å 
forholde seg til i forhold til tilsyn, vedlikehold og eventuelle utbedringer av anlegget i etterkant. Det vil 
også være med på å sikre at brannalarmanlegget vil samsnakke uproblematisk i fremtiden. Det vil nok også 
være enklere å få anlegget ved sykehjemsavdelingen skiftet nå, mens det alt pågår arbeider i 
bygningsmassen, enn ved en senere anlegning. 
 
Økonomiske konsekvenser 
På bakgrunn av økte tilskuddssatser hos Husbanken for sykehjemsplasser har vi fått tilsagn om inntil kr 
33 890 000 i tilskudd, kontra kr 30 294 000 som det ble vist til i PS 10/17, behandlet av Nesset 
kommunestyre den 16.02.2017. Dette gjør at vi ikke vil få økte låneopptak på grunn av denne ekstra 
bevilgningen. 
 
Betydning for folkehelse 
Det vil ha svært stor betydning for pasientene som skal bo ved de sør- og vestvendte rommene at det 
etableres kjøling i sammenheng med ventilasjonsanlegget. Det vil også være av stor betydning for alle som 
skal benytte arealene mot sør og vest, samt vil det ha stor betydning for de ansatte som skal ha sin 
arbeidsplass ved NOS demens. 
Ved å utføre ytterligere brannsikringstiltak enn opprinnelig tenkt i forbindelse med prosjektet, vil 
bygningsmassen ved Nesset omsorgssenter være ytterligere styrket om det verst tenkelige skulle skje der 
oppe, og en brann skulle oppstå. Pasienter og ansatte vil i en slik situasjon være ytterligere sikret.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 80/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 72/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Økonomi- og finansrapportering per 31.8.2017 (2. tertial) 
 

Vedlegg 
1 Økonomi- og finansrapport per 31.8.2017 

 

Rådmannens innstilling 
 
Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Det vises til vedlagte økonomi- og finansrapport per 31.8.2017. 
 
Økonomisk rapport 
 
Økonomisk rapport per 31.8.2017 viser en prognose på kr 0,6 mill i merforbruk for året. Det største avviket 
er antatt svikt i skatteinntektene. Merforbruket (inntektssvikten) finansieres ved å stryke/redusere avsetning 
til disposisjonsfond helt til merforbruket er redusert til 0.  
 
Hvis prognosen slår til ved årsslutt vil disposisjonsfondet bli redusert til kr 3,7 mill. 
 
Finansrapport 

Arkiv: :210 
Arkivsaksnr: 2017/122-7 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



 
Rapportering på forvaltning av ledig likviditet og andre midler er i tråd med kommunens finansreglement.  
 
Gjeldsforvaltningen har et avvik. I henhold til kommunens finansreglement skal 35 pst av lånegjelda ha 
rentebinding. Rapporteringen viser at lånegjeld med rentebinding er på 14 pst. 
 
 
Vurdering 
 
Økonomirapporten viser at enhetene kan komme ut med et mindreforbruk. Det er først og fremst 
skatteinntektene som ser ut til å svikte.  
 
Finansforvaltningen avviker i forhold til rentebinding. Rådmannen vil vurdere å rentebinde mer av 
kommunens låneportefølje. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Hvis kommunen kommer ut med et regnskapsmessig negativt resultat vil det redusere kommunens 
handlingsrom senere år. 
 
Betydning for folkehelse 





























































 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 73/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Ny behandling - Oppnevning av partssammensatt utvalg (PSU) og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU), nye Molde kommune 
 

Vedlegg 
1 Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) 

 

Rådmannens innstilling 
Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU) 

 …….. 
 …….. 

Disse to medlemmene er og faste medlemmer av fellesnemnda nye Molde kommune. 
 
 
Saksopplysninger 
Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtok i møte 30.08.17 under sak PS 12/17 følgende: 

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner Partssammensattutvalg, PSU, med følgende 
sammensetning: 

a. 6 tillitsvalgte 
b. 6 politikere 
c. 3 administrativt ansatte 

En av politikerne leder utvalget. 
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak vedlagte forslag til reglement for 

Partssammensatt utvalg. 
3. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner et eget Arbeidsmiljøutvalg, AMU, med spesielt 

ansvar for å følge arbeidsmiljømessige utfordringer i prosessen. AMU settes sammen av 3 
representanter fra Hovedarbeidsmiljøutvalg i de tre kommunene. AMU for nye Molde kommune 
ledes av arbeidstakersiden i 2018 og arbeidsgiversiden i 2019. 

4. Utvalgene forutsettes igangsatt i løpet av høsten 2017. 
 
Som følge av dette vedtaket ble Nesset kommune bedt om å oppnevne to politikere til dette utvalget (PSU) 
I Nesset kommunestyre sitt møte 14.09.17 under sak PS 60/17 ble følgende politikere oppnevnt:   

Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 To politisk oppnevnte medlemmer: 
o Kjersti Hafsås Svensli 

Arkiv: :002 
Arkivsaksnr: 2017/476-22 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



o Edith Bjerkeset 
 To tillitsvalgte medlemmer: 

o Velges av arbeidstakerorganisasjonen 
 En administrativt ansatt: 

o Personalsjefen 
Vedtaket ble deretter gjort kjent for fellesnemnda for nye Molde kommune.   
I ettertid har det vist seg at forslag fra fellesnemnda til oppnevning av medlemmer til partssammensatt 
utvalg ikke var korrekt mht kommuneloven og vedtatt mandat for fellesnemnda nye Molde kommune.  
 
Prosjektleder for nye Molde kommune skriver i sin saksutredning: 

PSU er å regne som et politisk organ beskrevet i kommuneloven § 25, og jfr. kommentarer til loven 
skal politikere være i flertall i organet. Mandat for fellesnemnda nye Molde kommune sier i 
kulepunkt 2 under Arbeidsgiverpolitikk og medbestemmelse: «Utgjøre arbeidsgiversiden i felles 
partssammensatt utvalg». Dermed må fellesnemnda for nye Molde kommune be de respektive 
kommunene oppnevne sine politiske representanter i PSU ut fra de som er valgt inn i fellesnemnda 
nye Molde kommune. Antall faste representanter fra ansatte blir 1 fra hver kommune. I tillegg får 
vara for ansatte møte- og talerett i PSU. 
Når det gjelder oppnevning av AMU er det et viktig prinsipp at partene er likt representert. 

 
Nytt forslag ble at oppnevningen til AMU endres fra 3 til 4 representanter fra hver av de 3 
hovedarbeidsmiljøutvalgene. 
 
Sak om oppnevningen av medlemmer til PSU og AMU ble av den grunn lagt fram på nytt for fellesnemnda 
i møte 29.09.17 under sak PS 16/17. 
 
Fellesnemnda endret sitt tidligere vedtak. Det nye vedtaket i sak PS 16/17 lyder: 
 

Fellesnemnda for nye Molde kommune ber prosjektleder sørger for oppnevning av følgende 
faste representanter til Partssammensatt utvalg (PSU) og Arbeidsmiljøutvalget (AMU): 
1. Til PSU: 

2 politikere fra hver kommune av de som er valgt til fellesnemnda nye Molde kommune. 
1 tillitsvalgt fra hver kommune, som oppnevnes av ansattes organisasjoner. 
Vararepresentanter fra tillitsvalgte får møte- og talerett i PSU. 

2. Til AMU: 4 representanter fra hver av kommunene fra de 
eksisterendehovedarbeidsmiljøutvalg, 2 fra hver av partene. 

3. Det gjøres følgende presisering i Reglement for Partssammensatt utvalg nye Molde 
kommune under Valg og sammensetning, første setning i tredje avsnitt: 
 

..som sitter som faste medlemmer i fellesnemnda… 
 
Vurdering 
På bakgrunn av endrede forutsetning for hvem som kan sitt som medlem i det partssammensatte utvalget 
under fellesnemnda for nye Molde kommune, legger rådmannen saken fram for kommunestyret på nytt.  
Rådmannen ber om at det blir oppnevnt to nye medlemmer til det partssammensatte utvalg (PSU) og at de 
to valgte medlemmene også sitter som faste medlemmer i fellesnemnda. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre  14.09.2017 

 
 
 
 

Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) 
 

Vedlegg 
1 Partssammensatt utvalg 

 

Rådmannens innstilling 
Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 To politisk oppnevnte medlemmer: 
o  
o  

 To tillitsvalgte medlemmer: 
o Velges av arbeidstakerorganisasjonen 

 En administrativt ansatt: 
o Personalsjefen 

 
 
 
Saksopplysninger 

Fellesnemnda for nye Molde kommune behandlet i møte 30.08.17 under sak 12/17 sak om opprettelse av 
partssammensatt utvalg (PSU og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i prosjektperioden.  

Følgende vedtak ble fattet og enstemmig vedtatt: 

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner Partssammensattutvalg, PSU, med følgende 
sammensetning: 

a. 6 tillitsvalgte 
b. 6 politikere 
c. 3 administrativt ansatte 

En av politikerne leder utvalget. 
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak vedlagte forslag til reglement for 

Partssammensatt utvalg. 
3. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner et eget Arbeidsmiljøutvalg, AMU, med spesielt 

ansvar for å følge arbeidsmiljømessige utfordringer i prosessen. AMU settes sammen av 3 
representanter fra Hovedarbeidsmiljøutvalg i de tre kommunene. AMU for nye Molde kommune 
ledes av arbeidstakersiden i 2018 og arbeidsgiversiden i 2019. 

4. Utvalgene forutsettes igangsatt i løpet av høsten 2017. 

Arkiv: :002 
Arkivsaksnr: 2017/476-16 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



 
Vurdering 
Partssammensatt utvalg (PSU): 
Det følger av Hovedavtalen § 4 at det i alle kommuner skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg 
for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen og de ansatte med mindre partene avtaler 
at slike saker skal behandles på en annen måte. Det vises til kommuneloven § 25.  
Fellesnemnda for nye Molde kommune har vedtatt at det partssammensatte utvalget skulle ha en 
sammensetning av 6 politikere, 2 fra hver av de 3 kommunene.  
Rådmannen ber om at kommunestyret oppnevner 2 representanter til det partssammensatte utvalget.  
Rådmannen tilrår at medlemmene velges blant de 5 medlemmene som representerer Nesset kommune inn i 
fellesnemnda.  
Når det gjelder de tillitsvalgte sin representasjon inn i det partssammensatte utvalget, sendes saken over til 
arbeidstakerorganisasjonen i kommunen hvor de blir bedt om å oppnevne 2 tillitsvalgte som representerer 
de ansatte i PSU.  
Rådmannen har oppnevnt personalsjef Anne-Karin Sjøli som Nesset kommune sin administrative 
representant i det partssammensatte utvalget (PSU).  
 
Hovedarbeidsmiljøutvalg: 
Det følger av Hovedavtalen § 6 at det skal opprettes et arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljøloven 
§ 7-1 med arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-2. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha 
like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget, jfr. Aml. § 7-2, 4.ledd.  
Fellesnemndas vedtak om at det skal velges 3 medlemmer fra hver kommune inn i et felles 
arbeidsmiljøutvalg kommer i strid med loven. Rådmannen mener at sak opprettelse av et 
hovedarbeidsmiljøutvalg må opp til ny behandling i fellesnemnda. 
Når det gjelder valg av medlemmer til utvalget er rådmannen av den oppfatning at disse blir administrativt 
oppnevnt.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter i forbindelse med partssammensatt utvalg dekkes av nye Molde kommune.  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 85/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 74/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Innspill - Aktuelle samferdselsprosjekter i ROR-kommunene 
 

Vedlegg 
1 Vedlegg 1 MR prosjekter i NTP 
2 Vedlegg 2 Investeringsprogram MRFK 
3 Vedlegg 3 Vedtak fylkestinget investeringsprogram 
4 Aktuelle samferdselsprosjekter i ROR-kommunene 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
 
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Romsdal regionråd (ROR) skal lage en «regional transportplan». Den skal bl.a inneholde oversikt over 
aktuelle samferdselsprosjekter i regionen.  Planen skal gi en prioritering mellom prosjektene og forslag til 
hvordan fremdriften av prosjektene skal organiseres.  
 

Arkiv: :N00 
Arkivsaksnr: 2016/401-11 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Hensikten med ROR sin regionale transportplan er bl.a å sikre fremdrift i aktuelle fylkesveiprosjekter i 
regionen.  Fylkeskommunen har i investeringsprogram for fylkesveier delt aktuelle prosjekter inn i ulike 
kategorier 
 

Kategorier  Status investeringsprogram fylkesvegar 2018 – 2027  
Store prosjekter 1. Nordøyvegen, 2. Kryssing av Todalsfjorden, 3 Samlepost 

for andre store prosjekter 
Bypakker i Møre og Romsdal  
Programområder Fornying – Fergekaier/inkl landareal – Broer- Tunneler- Utbedring 

dvs andre investeringer på eksisterende vei/flaskehalser – Gang og 
sykkelveier – Trafikksikkerhetstiltak – Miljøtiltak – Service/by og 
tettstedstiltak – Kollektivtiltak – Planlegging – Grunnerverv 

Programområder 
- Fornying  

Prioritert nr 8. Osen – Øverås  
Prioritert nr 19 Vistdalsheia 

Programområder 
- Bruer 

Prioritert nr 18. Osbrua  
Uprioritert – Høvik bru 

Programområder 
- Tunneler 

Prioritert nr 8 – Raudsandtunnelen  
Uprioritert - Boggetunnelen 

Programområder 
- Utbedringer 

Prioritert nr 6. Meisalstranda (Kalset – Bøneset). Utbedring av 
kurver på smal vei.   

Programområder 
- Gang og sykkelvei 

Prioritert nr 10. Hargaut – Jevika. NB merk vedtak i fylkestinget 
juni 2017.  
Uprioritert. Brekken – Toven   

Programområder 
- Trafikksikkerhetstiltak 

Prioritert nr 9. Gammelsetra  - Rød. Tiltak etter TS- inspeksjon.  

Rassikring Prioritert nr 2 (2019). Ågothammeren  
 
ROR har utarbeidet skjema for tilbakemelding av aktuelle samferdselsprosjekter som bør inn i planen.  
Prosjektene settes opp i prioritert rekkefølge innenfor hver prosjektkategori.  
Kommunene behøver ikke å legge inn riksveiprosjektene som allerede er nevnt i Nasjonal Transportplan, 
men kan ta med prosjekter som er nevnt i fylkeskommunens investeringsprogram.  Frist for å komme med 
innspill til ROR er satt til 3. november 
 
Vurdering 
Nesset kommune har ved flere anledninger fremmet innspill til fylkeskommunen om prosjekter som bør 
fremheves i investeringsprosjektet.   

Utbedring av FV 62 på Meisalstranda 
Fylkesveien langs Meisalstranda er smal og det er dårlig adkomst- og parkeringsforhold for bebyggelsen 
som ligger nær inntil fylkesveien. Meisalstranda må sies å være en av «flaksehalsene» langs FV 62 på 
strekningen mellom Sunndal og Hjelset.    
Nesset kommune har hatt flere møter med Statens vegvesen/ Møre og Romsdal fylkeskommune som ikke 
vil bistå med videre planlegging før prosjektet ligger inne på høy prioritering i investeringsprogrammet for 
fylkesveier. Kan være aktuelt med breddeutvidelse av veien, sanering av avkjørsler, flytting av naust med 
mer. Utbedringer av kurver strekningen Kallset – Bøneset er tatt med i investeringsprogram for fylkesveier.   

 
Bygging av gang- og sykkelvei langs FV 62, strekningen Hargauten – Jevika, Rød 



Nesset kommune har på eget initiativ engasjert Sweco AS til å lage reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
mellom Hargauten og Jevika på Rød. Planen ble vedatt i k-sak 39/16. I sommer ble det gjennomført 
grunnundersøkelser langs trasèen. Nesset kommune er i ferd med å få kostnadsberegnet anleggsprosjektet 
og forberede sak om forskuttering.  I følge vedtak i fylkestinget 13.06.2017 er det satt av 5 millioner i 2020, 
15. millioner i 2021 og 50 millioner i 2022.  
Det dreier seg om en strekning på vel 2,4  km. Bakgrunnen for at Nesset kommune tar regien med å lage 
reguleringsplan og ha fokus på fremdrift skyldes bl.a. at det ligger et etablert boligfelt på Rød der flere 
småbarnsforeldre/ ungdommer kjøper boliger.  Vi tror og at Rød kan bli et attraktivt sted for boligbygging i 
fremtiden da det er under 3 mil til f.eks. Hjelset.   
 

Miljøgateprosjekt i Eidsvåg sentrum 
Nesset kommune har de siste årene lagt ned mye ressurser i planlegging av Eidsvåg sentrum. Statens 
vegvesen har utarbeidet forslag til bygging av «Miljøgate» gjennom Eidsvåg sentrum. Nesset kommune har 
oppgradert parkeringsarealet ved Alstadplassen. Dersom bygging av omsorgsboliger ved kommunehuset 
blir realisert er det behov for å gjennomgå «miljøgateprosjektet» på nytt.  

 
Planlegging av gang- og sykkelvei langs FV 62, strekningen Brekken – Toven 

Nesset kommune har tidligere gjennomført eget planarbeid som resulterte i bygging av gang- og sykkelvei 
langs FV 62 fra Eidsvåg til Brekken som ligger ca. 2 km øst for Eidsvåg sentrum. Denne gang- og 
sykkelveien ble ferdigstilt i 2009.  Nesset kommune ser behov for å forlenge gang- og sykkelveien fra 
Brekken til Tiltereidet som ligger i retning mot Eidsøra og Sunndal.  Det dreier seg om strekning på ca 2,5 
km. Tiltaket vil utløse en trygg gang- og sykkelveiforbindelse helt til Eidsøra.   
 

Tjellekleiva 
Et stort og viktig prosjekt som i dag utgjør en flaskehals både sommer og vinter. Enkelte har nevnt løsning 
med tunell fra Rødstranda til Gammelsetra. Annet tiltak kan være innspill om utbedring av kurver på 
strekning Gammelsetra og Skjørsetervatnet. Statens vegvesen har utført trafikksikkerhetsinspeksjon på 
strekningen Gammelsetra – Rød og tatt inn tiltak på investeringsprogrammet for fylkesveier.  
 

Vistdalsheia 
Fylkesvei 660 og Vistdalsheia bærer preg av manglende vedlikehold. Dersom vegen rustes opp til 
akseptabel standard må det gjennomføres betydelige utbedringer.  

Rassikring 
Fylkesvei 191 Øverås – Eikesdal må fortsatt ha fokus på rassikring og rassikringstiltak. Det kan være 
skredhendelser som medfører behov for akutte tiltak.  Det vises til tiltak (fanggjerde) ved Ågothammeren, 
fv 191, som er foreslått gjennomført i 2019.  
 
Rådmannen har ikke rangert prioritering av innspill av prosjekter, men det kan være hensiktsmessig å følge 
opp tiltak som er oppført i investeringsprogrammet til fylkeskommunen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 



 

 

Fylkesflak NTP 2018-2029: 

Møre og Romsdal 
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 14 484 millioner kroner til 

prosjekter i Møre og Romsdal. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, 

programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom 

fylkene. 

Under følger en oversikt over de største prosjektene. 

Vei 

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029: 

 

Nye prosjekter (i millioner kroner): 

Prosjekt 

Kostnads-

overslag 

Statlige  

midler                       

2018-2023 

Statlige  

midler               

2024-2029 

Annen 

finansiering 

2018-2029* 

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt            130                   130      

E39 Lønset – Hjelset        1 350                   600               750  

E39 Betna - Vinjeøra - 

Stormyra 
       2 100  2 100      

E136 Stuguflaten - Rødstøl, 

krabbefelt 
          650   650      

E136 Flatmark – Monge – 

Marstein 
          950     750               200    

E136 Breivika - Lerstad        1 800  200           200  1 400  

E39 Volda – Furene           900             600             300  

E39 Vegsund – Breivika        2 800          1 000          1 800  

E39 Møreaksen, Molde - 

Ålesund (start) 
     37 000    6 000  2 000  

E39 Bolsønes – Årø        2 100             900          1 200  

Bypakke Ålesund           160            160    

E39 Skorgedalen             60               60    

Rv 70 Flatvadura, øvre og 

nedre 
          150           150    

Rv 70 Hoelsand           150            150    

Sum 50 300 4 430 9 420 10 070 

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon 

 

 

 



 

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner): 

Prosjekt 

Restbehov 

per 

1.1.2018 

Statlige  

midler                       

2018-2023 

Statlige  

midler               

2024-2029 

Annen 

finansiering 

2018-2029* 

E39 Kvivsvegen, refusjon             44                      44      

Rv 70 Meisingset - Tingvoll           217                    217      

E136 Dølsteinfonna og 

Fantebrauta 
            45                      45      

Sum 306 306   

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner 

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter  

 

 E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra  

Prosjektet omfatter ombygging av om lag 30 km av den 50 km lange strekningen til 

ny tofelts vei, dels i eksisterende trasé og dels i ny trasé. Store deler av strekningen 

har til dels svært lav standard med smal vei uten gul midtlinje, mange krappe svinger 

og mange avkjørsler. Strekningen er en flaskehals for tungtrafikk og busstrafikk 

mellom Møre og Trøndelag. 

 

 E39 Lønset – Hjelset  

Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på 

strekningen Lønset – Hjelset øst for Molde. Prioriteringen av dette prosjektet er 

betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert 

utbygging. 

 

 E136 Breivika – Lerstad  

Prosjektet omfatter utbygging av dagens vei til firefelts vei med kollektiv-

/sambruksfelt. Mesteparten av strekningen er planlagt i tunnel/kulvert. Det forutsettes 

tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. 

 

 E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) 

Prosjektet E39 Ålesund – Molde i Møre og Romsdal (Møreaksen) omfatter bygging 

av firefelts vei, i hovedsak i ny trasé. Fremtidig E39 vil krysse Romsdalsfjorden i en 

tunnel på om lag 16 km. Deretter vil den krysse over Julsundet på hengebru. 

Prosjektet vil gi ferjefri veiforbindelse mellom Ålesund og Molde. Det legges derfor 

opp til en etappevis utbygging der fjordkryssingene og veien gjennom Molde bygges 

først.  

 

I prosjektet inngår omlegging av E39 i tunnel utenom Molde sentrum. Bygging og 

finansiering av denne tunnelen må ses i sammenheng med den planlagte bypakken for 

Molde, slik at det etableres en felles finansieringsløsning som sikrer god helhet i 

bompengeopplegget rundt byen.  

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter


 

 

Kostnadsoverslaget har økt vesentlig gjennom planprosessen. Det legges derfor opp 

til en prosjektgjennomgang for å se på mulige kostnadsreduksjoner. Forutsatt 

betydelige kostnadsreduksjoner kan det være aktuelt med anleggsstart med 

bompenger allerede i første seksårsperiode.  

 

 

Vedlikehold og fornying 

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på 

riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. 

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger 

opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 

12-årsperioden. Dette vil komme Møre og Romsdal til gode. Med dette bevilgningsnivået vil 

rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes. 

 

Programområder og utbedringsstrekninger 

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte 

programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, 

utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, 

støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming 

av blant annet holdeplasser og knutepunkt.  

 

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-

2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.  

 

Kyst  

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029: 

Nye prosjekter (i millioner kroner): 

Prosjekt Kostnads-

overslag 

Statlige midler 

2018-2023 

Statlige midler 

2024-2029 

Innseiling indre Ålesund 46   46  

Gjerdsvika fiskerihavn 100 100   

Fosnavåg fiskerihavn 102  102 

Gjøsund fiskerihavn 80    80 

Sum 328 146 182 

 

 Innseiling til indre Ålesund Aspevågen 
Prosjektet ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med prosjektet 

er å bedre framkommeligheten og øke sikkerheten for alle sjøtrafikale grupper i 

Ålesund by sitt indre havnebasseng. Dette oppnås gjennom sprengning av åtte 

definerte grunner ned til varierende dybde fra -8 til -11 m.  

 

 Gjerdsvika fiskerihavn 
Formålet med utdypingen er å gjøre havnen tilgjengelig for store fraktefartøy. Dette 

vil bedre rammevilkårene for fiskebedriften lokalisert i havnen. Det er planlagt 



 

 

utdyping av innseilingen til -7 m og et større område innenfor moloene til -6 m. Det 

skal etableres 2 sjetéer som vil bli brukt til massedeponi og opparbeiding av nytt 

industriområde.  

 

Vedlikehold og fornying 

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den 

risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.  

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble 

beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens 

vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på 

navigasjonsinnretningene.  

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og 

vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. 

Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig 

tilstandsgrad prioriteres.  

 

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – 

kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og 

større presisjon i navigasjonsveiledningen. 



Investeringsprogram fylkesvegar 2018-2027 og forslag til prioritering etter 2027

Anslag/ bh-overslag Kostnadsramme for prosjekta = Prisjustert anslag (P50) + 10 % usikkerheit.                    
Forenkla anslag, 
snittprisar
Grove 
kostnadsestimat
IA Ikkje aktuelt

Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad
Store prosjekt

1 1 659 Haram/ Sandøy Nordøyvegen x 513,0 677,0 690,0 690,0 1 054,0 3 624,0 3 786,0
Jf. politiske vedtak. Venta totalkostnad = P85-kostnad (kostnadsramme), jf. anslag 2016. 
160 mill. kr er venta rekneskapsført før 2018. 

2 2 670
Sunndal/ 
Surnadal Kryssing av Todalsfjorden 0,0 2 550,0

Jf. politiske vedtak. Kostnaden er basert på gjennomsnittleg kostnad av dei vurderte 
alternativa og har ein usikkerheit på +/- 40 %. 

3 3 Div. Div.

Fjordkryssingar: Langfjordtunnelen, 
Talgsjøtunnelen, Storfjordsambandet, 
Rovdefjordbrua, Sande Fastlandssamband, 
Aukra - Midsund. 0,0 IA

Sum store prosjekt 513,0 677,0 690,0 690,0 1 054,0 3 624,0

Bypakkar i Møre og Romsdal
Div. Kristiansund Bypakke Kristiansund x 0,0 0,0 96,0 Kollektivtiltak i Kristiansund, jf. T-37/14. Også lagt inn som kollektivtiltak, jf. under. 

Div. Molde Bypakke Molde x 0,0 0,0 155,0

Prosjekta er spesifisert under aktuelle programområde, i blå skrift. Jf. T-37/14. Tiltak i 
Årødalen var i T-37/14 inkludert som bypakkeprosjekt, men det er ikkje lengre aktuelt, då 
prosjektet ligg utanfor dei geografiske grensene for bypakken. Andre tiltak prioritert i 
bypakken, for tilsvarande beløp, er lagt inn i staden for dette tiltaket. 

Div. Ålesund Bypakke Ålesund x 0,0 0,0 53,0 Prosjektet er spesifisert under aktuelt programområde, TS, i blå skrift. Jf. T-37/14
Sum bypakkar 0,0 0,0 0,0 0,0

Programområda
Fornying

Nei Div. Div. Fornying av vegstrekningar i MR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 50 mill kr per år totalt. 
Nei 1 279 Eide Svanvika ÅDT 920. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne og manglande drenering. 

Nei 2 107 Skodje Stavset-Taftesund

ÅDT 1910. Vil truleg få vesentleg trafikkauka i høve rehabilitering av Ellingsøy- og 
Valderøytunnelane. Har hatt fleire alvorlege ulukker (dødsulukker). Store setningar og 
vanskeleg kurvatur. Det bør også gjennomførast TS-tiltak (utflating av grøfter, rekkverk, 
sideterrengtiltak). Høgt fartsnivå pga. tilkomstveg til flyplass.

Nei 3 63 Stranda Geirangerfjellet-Korsmyra
ÅDT 210. Turistar frå hurtigruteanløp til Hjørundfjorden vert frakta i bussar i 
sommarhalvåret. Dårleg bereevne. 

Nei 4 147 Vestnes Nakkedalen ÅDT 530. Dårleg bereevne, teleproblem, skader/setningar. 

Nei 5 669 Smøla Hopen-Edøy

ÅDT 330-770. Strekninga er 3 km lenger enn om ein nyttar «snarvegen» Fv383 rett over øya, 
men langs Fv669 er det ein god del meir randbebyggelse som vil få glede av ein betre og 
tryggare veg (ÅDT 490, 320 og 770). Fv669 vil vere enklare å breiddeutvide enn fv383, men 
383 (ÅDT 590 og 480) bør få nytt dekke på nokre kortare strekningar. 

Nei 6 268 Kristiansund Kvalvikveien
ÅDT 300-1150. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne og manglande 
drenering. 

Nei 7 210 Sandøy Harøya ÅDT 400. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne og manglande drenering. 

Nei 8 191 Nesset Osen-Øverås

ÅDT 200. Stor sommartrafikk til Eikesdalen, viktig for bussar som transporterer turistar 
(turistskipanløp til Eresfjorden) og skulebarn. Vegen har ikkje tilfredsstillande bereevne, og 
treng m.a. ny bru (kostnadsrekna til 30 mill). Alternativt kan fv. 192, ÅDT 150, oppgraderast 
i staden. 

Nei 9 680 Aure Festbugen/Brekkvegen ÅDT 1190. Sviktande vegfundament og skulder og manglande drenering. 
Nei 10 63 Norddal Gudbrandsjuvet-Trollstigen ÅDT 500. Problem med bereevne, murar, drenering m.m. 
Nei 11 40 Volda Steinsvik-Folkestad ÅDT 240. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne. 
Nei 12 314 Sunndal Gjøra-Hafsås ÅDT 50. Noe næringstrafikk og turisme (utfartsområde). Smal veg, svingete og stor stigning. 
Nei 13 63 Rauma Trollstigen-Isterdal ÅDT 500. Problem med bereevne, murar, drenering m.m. 
Nei 14 147 Haram Nakkedalen ÅDT 530. Dårleg bereevne, teleproblem, skader/setningar. 

Nei 15 655 Ørsta Norangsdalen
ÅDT 210. Turistar frå hurtigruteanløp til Hjørundfjorden vert frakta i bussar i 
sommarhalvåret. Dårleg bereevne. 

Nei 16 357 Aure Torset-Åkvika
ÅDT 350. Noko næringstrafikk. Dårleg bereevne, holete dekke. Det er allereie utført ein god 
del arbeid med TS-tiltak, masseutskifting, stikkrenneskifting og asfaltlapping. 

Nei 17 150 Haram Haramsøya ÅDT 600. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne og manglande drenering. 
Nei 18 26 Ulstein Dimna ÅDT 350. Setningar, krakelering
Nei 19 660 Nesset Vistdalsheia ÅDT 240. Sviktande vegfundament og skulder, dårleg bereevne. 
Nei 20 63 Norddal Gamle Rønneberg-krysset - Storsvingen ÅDT 720. Dårleg bereevne. Sig i ur som vegen ligg på. Stikkrenne, mur. 

Nei 21 73 Sykkylven Grepstad - Søvikdal
ÅDT 580. Dårleg bereevne, grunn og stikkrenner på strekninga. Tungtrafikk med 
anleggstrafikk frå grustak frå km 0-5400.

Nei 22 247 Averøy Kårvåg-Kvernes ÅDT 380. Behov for oppgradering til BkT10. 

Nei 23 655 Stranda Norangsdal
ÅDT 210. Turistar frå hurtigruteanløp til Hjørundfjorden vert frakta i bussar i 
sommarhalvåret. Dårleg bereevne. 

Nei 24 77 Sykkylven Velle - Brunstad ÅDT 210. Stadvis dårleg bereevne på strekninga. Sig i kant frå km 2800 - 3030. 
Nei 25 651 Volda Austefjorden ÅDT 260. Setningar, krakelering
Nei 26 95 Norddal Døvingsida ÅDT 110. Dårleg bereevne, grunn, murar og stikkrenner. Er ein del busstrafikk om 

Beløp i mill 2017-kroner inkl. mva. Endring samanlikna med vedtatt øk.plan i raudt. Aktuelle bypakkeprosjekt i blått. 

11



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad
Sum fornying 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferjekaier, inkl. landareal

11 1 61 Sula Sulapakken: Sulesund fk. x 110,0 30,0 140,0 173,1 Ny kai og tilhøyrande landområde. 40 mill. kr i løyving i 2017. 

Nei 2 Div. 

Hareid, Sula, 
Ålesund og 
Sykkylven

Sulapakken: Hareid, Sulesund, Magerholm 
og Sykkylven fk x 20,0 25,0 45,0 45,0

Behov for tiltak på kaiene i høve nye miljøferjer i sambanda. (Framføring straum, delvis 
tilpassing til Autopass). Deler av kostnaden kan bli dekket av ENOVA-støtte. Ny lengre bru 
og heisetårn på Sykkylven fk. 

2 3 668 Molde Mordalsvågen fk. x x 10,0 10,0 25,0 Strakstiltak. Minimumsløysing for utbetring av kaia. 15 mill. kr i løyving i 2017. 

Nei 4 60 Stranda Hellesylt fk. x 15,0 15,0 15,0
Strakstiltak. Erosjonssikring før 2018-sesongen + ny fendring og nytt aggregathus. Svært 
usikkert beløp. Det må gjerast nærare undersøkingar/utgreiingar før oppstart, jf. Hareid fk. 

Nei 5 6 Sande Voksa fk. x 5,0 5,0 5,0 Strakstiltak. Mellombels forsterking tilleggskai. 
6 7 216 Aukra Småge fk. x 2,0 26,0 28,0 28,0 Ny tilleggskai pga. tilstand.

Nei 8 Div. 
Kristiansund, 
Aure, Smøla

Nordmørspakken: Seivika, Tømmervåg, 
Edøya, Sandvika, og Hennset fk. x 20,0 135,0 45,0 200,0 200,0

Behov for tiltak på kaiene pga nye miljøferjer i sambanda, jf. politisk vedtak + pga. tilstand. 
(Nye tilleggskaier, liggekaier, framføring straum, delvis tilpassing til Autopass). 

Indre Sunnmøre del 1: Linge fk. og Eidsdal 
fk. 15,0 110,0 25,0 150,0 150,0 Nye kaier som kan ta større ferjer og tilpassing til miljøferje

Nei 9 Div. Sande
Ytre Sunnmørspakken: Voksa fk.,  Larsnes 
fk., Kvamsøy fk. og Åram fk. x 15,0 125,0 30 170,0 170,0 Nye anlegg, ev. forsterking og utviding. Pga. tilstand og ev. ny ferje. 
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prosjekt Merknad

Nei 10 Div. Molde og Rauma
Romsdalspakken del 1: Åfarnes fk. og 
Sølsnes fk. 25,0 175,0 50,0 250,0 250,0

Behov for tiltak på 2 av kaiene i høve nye miljøferjer i sambanda. (Framføring straum, delvis 
tilpassing til Autopass) + ev. nye anlegg, inkl. liggekai og mindre tiltak på land. Behov for 
reguleringsplan. 

4 11 Div. 
Norddal og 
Stranda

Indre Sunnmørspakken del 2: Linge fk., 
Eidsdal fk. og Stranda fk landområde 15,0 115,0 130,0 130,0

Framføring straum, delvis tilpassing til Autopass + ev. nye anlegg, inkl. større utbetring av 
landområdet på Linge fk og mindre tiltak på landområdet på Eidsdal fk og på Stranda fk. 

3 12 Div. Molde
Romsdalspakken del 2: Molde fk. Vest 
(Sekken)  og Sekken fk. x x 86,0 86,0 88,0

Ny kai.i Molde + tilleggskai på Sekken.  2 mill. kr i løyving i 2017 for utgreiing av tiltak på 
Moldesida.

Nei 13 Div. Aukra og Haram
Ytre/ Utasundspakken: Småge fk. og 
Brattvåg fk. x 75,0 75,0 75,0 Nytt anlegg på Småge, utanom tilleggskai, inkl. utviding bås + ny tilleggskai Brattvåg fk. 

Sum ferjekaier, inkl. landareal 180,0 207,0 221,0 340,0 356,0 1 304,0
Bruer

Nei 1 Div. Div. Div. utbetringstiltak, bruer x 30,0 10,0 10,0 50,0 50,0
Jf. politisk vedtak, SA-51/16. Tiltak for å kunne oppretthalde same bereevne/bruksklasse på 
ein del bruer som før. (Avvik vegliste)

10 2 20 Herøy Nerlandsøybrua x x 24,0 140,0 239,0 403,0 429,3
Ny bru. P50 er 374 mill. 2015-kr for brualternativ 10. 20 mill. kr i løyving i 2017 til 
prosjektering. 

3 3 390 Ålesund Steinvågbrua x x 15,0 21,7 36,7 36,7 Betongarbeid. Val av teknisk løysing pågår

Nei 4 654 Herøy Jensholmbrua x 7,0 7,0 7,0 Utskifting av bruplate. Prosjektering i 2017. 
Nei 5 310 Sunndal Søre Smestadbrua x 4,6 4,6 4,6 Ny bru. 2 nye landkar og ny plate. Spenn ca. 6,5 m. Bør starte anleggsarbeid seinast i 2019. 

9 6 18 Herøy Rundebrua x 30,0 30,7 60,7 60,7 Utvide og oppgradere/fornye dagens KB-anlegg. Tilrår byggestart innan 2021. 

14 7 64 Eide Hulvågbrua x 15,0 15,4 30,4 30,4 Reparasjon/forsterking av tverrberarar. Vurdere behov for KB-anlegg. 

11 8 64 Rauma Åndalsnes x 14,4 14,4 14,4
Ny bru. Eks. bru er bygd i 1921. Krav frå Jernbaneverket til utføring? Også relevant å 
prioritere mtp. framkome for tungbilar. Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400

Nei 9 61 Sande Honndalsbrua x 5,9 5,9 5,9 Utskifting til kulvert eller ny platebru.

8 10 680 Aure Sållåsundbrua (Solheimssundbrua) x 18,6 18,6 18,6 Forsterking av midtspennet i brukassa. Fugebytte?

Nei 11 42 Volda Kalvassbrua x 6,0 6,0 6,0
Ny bru. Platebru som må løftast litt. Lengde 13-14m. Hydrologirapport må avklare behovet 
for bruhøgde. Også relevant å prioritere mtp. framkome for tungbilar. 

4 12 658 Giske Giskebrua x 48,7 48,7 48,7

KB-anlegg eller andre forebyggande tiltak på pilarer og UK kasse. Vurdering om å kle inn 
betongen vil vere eit alternativ for å forseinke kloridinntrenging og utsetje KB-anlegg. 
Kloridmålingane frå 2017 vil vise utviklinga og vere avgjerande for kva tiltak som blir valgt.
Mekanisk reparasjon. Vurdere fugebytte. Erosjonssikring ved begge landkar.

18 13 669 Smøla Kulisvabrua x 29,2 29,2 29,2
Overflatebehandling på stålbjelkar, reparasjonar på betongdekke, vurdere utskifting av 
rekkverk. Ny kantdrager kan vere nødvendig, men kan vurderast.

14 14 18 Herøy Remøybrua x 429,3 429,3 429,3 Ny bru. Føresetnad om tilsvarande kostnader som på Nerlandsøybrua. 
12 15 680 Aure Mjosundbrua x 3,1 3,1 3,1 Overflatebehandling av stålkonstruksjoner

Nei 16 340 Rindal Djupdalsbrua x 10,0 10,0 10,0
Omlegging av veg og ny bru, pga. tilstand og krapp kruve. Også relevant å prioritere mtp. 
framkome for tungbilar. 

17 17 64 Molde Bolsøybrua x 48,6 48,6 48,6 Kle inn, alternativt KB-anlegg (Ikkje kostnadsrekna). Val av teknisk løysing pågår
Nei 18 191 Nesset Osbrua 0,0 36,0
Nei 19 35 Hareid Hovdebrua 0,0 2,4
Nei 20 228 Fræna Aureosen Nedre bru 0,0 2,4
Nei 21 101 Stordal Stavåbrua 0,0 3,0
Nei 22 40 Volda Nordre Dravlausbrua 0,0 3,0
Nei 23 21 Herøy Kvalvågstrandbrua 0,0 4,8
Nei 24 406 Molde Oltervågbrua 0,0 3,0
Nei 25 106 Skodje Erstadbrua 0,0 1,8
Nei 26 147 Haram Bergebrua 0,0 1,8
Nei 27 67 Ørsta Kviebrua 0,0 3,0
Nei 28 145 Haram Skorabrua 0,0 1,8
Nei 29 104 Ørskog Solnørdalsbrua 0,0 3,0

Nei 30 55 Ørsta Langstøyl og Steindøl 0,0 4,8
Nei 31 278 Eide Sørdals og Vasskordbrua 0,0 3,6
Nei 2 Vanylven Fiskåbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 21 Herøy Kvalvikstrandbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 60 Stranda Hellesyltbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 60 Sykkylven Juvabrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500
Nei 61 Sande Vågsbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500

22 61 Ulstein/Herøy Dragsundbrua 0,0 180,0
Ny bru. pga trafikale tilhøve. Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500 og uoversiktleg pga 
skarp høgbrekk

21 61 Vanylven Åheimsbrua 0,0 31,2 I fylkestingsvedtak i sak T-61/13, vart Åheimsbrua flytta fram til perioden 2018-2023. 
Nei 62 Nesset Høvik bru 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500
Nei 63 Norddal Krikebrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 63 Norddal Uribrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 63 Norddal Øvstestølbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 63 Rauma Soggebrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
26 65 Rindal Holte bru 0,0 -                          Ikkje kostnadsrekna. Trafikale tilhøve. Politisk vedtak.
Nei 73 Sykkylven Heimstebrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 107 Ålesund/Skodje Taftesund 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500
Nei 147 Vestnes Trollelva 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500

Bruer, tiltak for å auke bereevne til eksisterande kvardagstrafikk (buss, daglegvare, 
renovasjon, mjølkebilar etc.) Ny bruoverbygging vil gje Bk 10/60.  Dei fleste bruene har i 
tillegg dårleg tilstand, mangelfulle rekkverk, lita føringsbreidde. Dersom eksisterande 
landkar ikkje kan Neiast, vil kostnadene truleg auke vesentleg. 
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Nei 171 Rauma Bruasetbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 220 Aukra Seterelvbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 235 Fræna Sunde 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 247 Averøy Hjertvik 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 257 Averøy Åkviksundbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 258 Averøy Sveggebrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500 og med Bruksklasse < Bk10/50 
Nei 265 Kristiansund Kvalvågbrua 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 326 Surnadal Skraltehaug Aust 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 326 Surnadal Skralthaug Vest 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 328 Surnadal Garte 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400
Nei 328 Surnadal Gløna Nedre 0,0 -                          Bru med Bruksklasse < Bk10/50 og ÅDT > 400

24 397 Ålesund Tjørsundbrua 0,0 56,4
Behov for reguleringsplan og totalkostnader basert på anslag for heile prosjektet er ikkje 
rekna på. Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500 og med Bruksklasse < Bk10/50 

Nei 420 Kristiansund Sørsundbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500
Nei 650 Stordal Stordalsbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500

23 650 Ørskog Steinholtbrua 0,0 25,2

                  
ha ei anna lastklasse er det behov for ny bru. Dette vil i så tilfelle avlaste fv 103, 
Giskemovegen. Det er behov for reguleringsplan, og totalkostnader basert på anslag for 
heile prosjektet er ikkje rekna på. Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500 og med Bruksklasse 
< Bk10/50 

27 655 Ørsta Høgebrua 0,0 -                          
Ikkje kostnadsrekna. Ny bru med tilstøytande vegar. Smal bru og skarp kurvatur er hinder 
for tungtrafikken. Politisk vedtak. Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500

25 661 Haram Vatne bru 0,0 3,6 Eittfeltsbru. Smal bru, breidde < 6 m, ÅDT > 1500
Nei 671 Surnadal Innerå 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500
Nei 680 Aure Torsetsundbrua 0,0 -                          Smal bru, breidde < 4 m, ÅDT > 500

Sum bruer 76,0 176,3 314,3 64,7 574,9 1 206,2
Tunnelar

2 1 658 Giske Godøytunnelen x x 240,0 90,0 330,0 372,9 Prisjustert anslag. Jf. tidlegare vedtak. 

Nei 2 Div. Div. Tiltak etter gj.førte inspeksjonar x 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 30,0 30,0
Strakstiltak i tunnelar etter 6-årig sikkerheitsinspeksjon iht. forskrift, og som ikkje kan 
vente til større utbetring av tunnelen skal skje. 

3 3 Div. Div. Tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta x x 210,5 221,2 315,8 747,5 750,0
Jf. vedtatt plan for oppfylling av tunnelsikkerheitsforskrifta (prisjustert og påplussa 30 % 
usikkerheit). 

Nei 4 Div. Div. Utbetringstiltak i tunnelar i MR 0,0 310,0

Tiltak i tunnelar som ikkje er omfatta av tunnelsikkerhetsforskrifta el. som gjeld andre 
utbetringsbehov enn det som er regulert i tunnelsikkerhetsforskrifta, men som likevel må 
gjerast. Tiltak for om lag 200 mill. var opphavleg med i opprustingsplanen i høve krava i 
forskrifta, men gjeld tunnelar med ÅDT < 300. Det bør likevel vurderast om dette skal 
gjennomførast, etter gjennomført risikovurdering. 

Nei 5 650 Stranda/Norddal Overå-, Blikshammer- og Ringsettunnelane 0,0 36,0
Strossing, pga. skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter 
tunnelsikkerheitsforsrkifta i desse tunnelane)

Nei 6 92 Norddal Skjegghammar 0,0 12,0 Innsnevring/strossing, pga. skilta høgde 3 m. 

Nei 7 92 Norddal Fjøre- og Heggurtunnelane 0,0 20,4
Innsnevre, merke, møteplassar, skilta høgde 3,6 og 3,4 m. (Det er også planlagt tiltak etter 
tunnelsikkerheitsforskrifta i Fjøretunnelen og utbetringstiltak i Heggurtunnelen)

Nei 8 666 Nesset Raudsandtunnelen 0,0 4,8 Strossing pga. skilta høgde 3,8 m. 

Nei 9 18 Herøy Sæviktunnelen 0,0 4,8
Innsnevre, merke, møteplassar. Skilta høgde 3,4 m. (Det er også planlagt tiltak etter 
tunnelsikkerheitsforsrkifta i Sæviktunnelen)

Nei 10 354 Halsa Kalvikhammar og Hegerbergtunnelane 0,0 1,2 Innsnevre, merke, møteplassar. Skilta høgde 3,3 og 3,6 m.
Nei 11 661 Skodje Skodjevågtunnelen 0,0 2,4 Strossing, pga. skilta høgde 4 m. 
Nei 18 Herøy Goksøyrtunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4 m.
Nei 61 Sula Furnestunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4,2 m 

Nei 63 Stranda Oppskredtunnelen 0,0 -                          
Skilta høgde 4 m. (Vert erstatta ved gjennomføring av skredsikringsprosjektet Korsmyra - 
Indreeide på fv. 63)

Nei 64 Molde Viktunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4,2 m 
Nei 64 Rauma Torviktunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4,2 m 
Nei 354 Halsa Gilderhammartunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4,2 m 
Nei 354 Halsa Leirviktunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4 m.
Nei 650 Norddal Lingetunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerheitsforsrkifta i 
Nei 651 Volda Høydalstunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 3,9 m.

Nei 653 Ulstein Selvågtunnelen 0,0 -                          
Skilta høgde 4,2 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerheitsforsrkifta i 
Selvågtunnelen) 

Nei 654 Herøy Aurvågtunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4,2 m 

Nei 659 Haram Remefjelltunnelen 0,0 -                          
Skilta høgde 4,2 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerheitsforsrkifta i 
Remefjelltunnelen) 

Nei 659 Haram Remetunnelen 0,0 -                          
Skilta høgde 4,1 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerheitsforsrkifta i 
Remetunnelen)

Nei 660 Nesset Boggetunnelen 0,0 -                          Skilta høgde 4 m.

Sum tunnelar 243,0 93,0 213,5 224,2 333,8 1 107,5

Utbetringar (Andre investeringar på eks. veg/flaskehalsar)

Nei 1 Div. Div. Div. mindre utbetringar x 4,0 4,0 150,0
Utbetring av div. punkt, t.d. for å hindre utgliding o.l., jf. vedtatt øk.plan. Behov for å sette 
av eit større beløp. 

3 2 654 Herøy Skarabakken i Fosnavåg x 0,0 27,9
Breiddeutviding, fortau. Kommunen skulle forskottere i 2016, men pga. manglande 
plangrunnlag og utsett oppstart, vil det ikkje vere behov for forskottering. 

1 3 404 Molde Knausenlinja 0,0 -                          

Prosjektet vil truleg inngå som del av bypakken i Molde, der ein stor del av kostnaden vert 
finansiert med bompengar. Fylkeskommunal del ligg under Bypakkane, jf. over, og er rekna 
til ca. 100 mill. kr. 

Uprioritert

Uprioritert
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Nei 4 64 Fræna Moa-rundkjøringa 0,0 1,0 Utviding rundkjøring. 
Nei 5 60 Sykkylven Drotninghaug 0,0 12,0 Breiddeutviding, smalt i stigning. (500 m)
Nei 6 62 Nesset Meisalstranda (Kallset - Bøneset) 0,0 8,5 Utbetring av kurver på smal veg. 
Nei 7 61 Sande Almestad-Gurskebotn, breiddeutviding 0,0 14,0 Breiddeutviding til 7,5 m på strekninga Almestad - Vågsbrua, ca. 1,5 km. Ekskl. ny bru. 

Nei 8 279 Eide/Gjemnes
Storlandsvegen, Kjøl - Strand og Krekvika - 
Sevika 0,0 19,5 Breiddeutviding av smal, uoversiktleg kurve/bakketopp (200 + 400 m ny veg)

10 9 650 Stranda Ovrå - Liabygda 0,0 12,5 Breiddeutviding smal, uoversiktleg kurve i stigning. (350 m) 
Nei 10 63 Stranda "Brattbakkesvingen", Geiranger 0,0 7,5 Breiddeutviding slynge og sikring av skjering. (55 m)

Nei 11 680 Aure Torset og Vihalsen 0,0 5,0
Breiddeutviding (ekskl. sving), møteplassar, vurdere utslakking skråninger og rekkverk + 
kurveutviding Vihalsen. 

Nei 12 61 Vanylven Syltefjorden 0,0 23,0 Breiddeutviding (350 m) + skulderforsterking (1,5 km). Smal veg utan møteplassar. 
Nei 13 680 Aure Kjørsvikbugen, bst. 2. 0,0 18,5 Prisjustert anslag for "heile strekninga" på 1,7 km fråtrukke estimerte kostnader til bst. 1. 
Nei 14 103 Ørskog Giskemo 0,0 5,0 Kort vegomlegging, ev. breiddeutviding. 
Nei 15 650 Ørskog Kleiva - Vestrabrua 0,0 36,0 Ca. 100 m ny tunnel og 150 m vegjustering. 

8 18 Herøy Leinebygda 0,0 42,0 Breiddeutviding. Kommunen må dekkje kostnader til g/s-veg langs fylkesvegen. 
12 20 Herøy Teige/Teigeneset - Nerlandsøybrua 0,0 -                          Ikkje kostnadsrekna. Vedtak i FT: Prioritet 12. Politisk vedtak
11 60 Stranda Ringstad 0,0 -                          Ikkje kostnadsrekna. Nei kryss (rundkjøring) Politisk vedtak

5 61 Hareid Oppgradering stikkrenner, Hareidsdalen 0,0 10,5 Flomproblematikk - behov for auka dimensjon på stikkrenner. 
7 64 Rauma Åfarneset 0,0 5,0 Breiddeutviding, siktutbetring.
4 654 Herøy Indre Herøy u.skule - Stokksund 0,0 58,4 Byggje ca 600 m ny veg, Nei kryss med fv. 10. + gang- og sykkelveg. 
9 661 Skodje Palmesvingen, utretting 0,0 42,0 Utretting og opparbeiding av g/s-veg på strekninga. 

Restbehov Div. Div. Registrerte behov for vegutbetringar i MR Det er i tillegg registrert behov for om lag 100 andre vegutbetringar i MR. 
Sum utbetringar (Andre investeringar på eks. veg/flaskehalsar) 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Gang- og sykkelvegar

Div. Div. Tiltak etter sykkelveginspeksjoner 3,0 2,0 3,0 3,0 18,0 29,0 29,0 Utbetring av eksisterande gang- og sykkelvegar. 
1 1 65 Surnadal Vindøla - Røv x 12,0 20,5 10,0 42,5 50,0 Oppstart 2018, anslag 2017. 8 mill. kr løyving i 2017. Vedtak plan oktober 2017.
2 2 61 Sande Almestad-Gurskebotn x 5,0 5,0 29,5 Oppstart 2016, ferdigstilling i 2017. Restfinansiering i 2018. 

Nei 3 Div. Kristiansund Oppgradering av fortau langs fylkesveg 10,0 10,0 10,0
Stort behov for oppgradering av fortau langs fylkesvegnettet i Kristiansund. Søke på statleg 
tilskott for auka sykkelbruk. 

Nei 4 664 Fræna Tornes-Kjørsvika 5,0 18,0 7,0 30,0 30,0 Ferdig regulert av kommunen. Missing link i G/S-systemet. 
Nei 5 655 Ørsta Brungot - Mosflatevegen 10,0 13,0 7,0 30,0 30,0 Høgast prioriterte G/S-tiltak i kommunen. 
25 6 60 Sykkylven Ørsneset-Hjellegjerde 10,0 8,0 2,0 20,0 20,0 Skuleveg og arbeidspendling til ferjekai. 

16 7 650 Ørskog Amdam - Giskemo (kryss med fv. 103) x 21,0 21,0 21,0
Kommunen forskotterer og står for bygging av g/s-vegen. Refusjon skal utbetalast innan 
2023, jf. tidlegare vedtatt inv.program. 

Nei 8 390 Ålesund Sentrum - Hessa 30,0 30,0 30,0
Sykkelveg/felt på strekninga frå sentrum (x E136) til Hessa. Sykkeltiltak på strekninga er 
aktuelt tiltak i bypakke Ålesund. Delfinansiering med bompengar?

Nei 9 395 Ålesund Voldsdalen - Sentrum 60,0 60,0 60,0

Sykkelveg/felt på strekninga frå Borgundvegen ved Voldsdalen til sentrum. Sykkeltiltak på 
strekninga er høgt prioritert i bypakke Ålesund, og ein del av finansieringa vil venteleg vere 
bompengar el. statlege midlar. 

10 10 62 Nesset Jevika - Hargaut-Hammervoll 70,0 70,0 70,0 Etappevis utbygging bør vurderast. Kommunen har regulert Jevik - Hargaut. 
12 11 64 Averøy Bådalen - Vebenstad 50,0 50,0 50,0 Kommunen har starta regulering. 
18 12 63 Norddal Sylte - Berdalsbrua (x veg til Jamtegård) 0,0 10,0 Skuleveg, turistveg og turveg. 

26 13 661 Skodje Straumen - Digerneskrysset 0,0 22,0
Vurdere utvida skulder el. anna forenkla løysing for syklistar. Ikkje skuleveg, men 
tilrettelegging for sykkel. 

14 14 655 Ørsta Dalane Skole 0,0 4,0 Kort strekning ved skulen. 
5 15 61 Ulstein Garnes - Dragsund 0,0 10,0

17 16 680 Aure Tømmervåg-Engvika 0,0 25,0

11 17 662 Molde Mordalsvågen-Aukra grense 0,0 43,0
Vurdere utvida skulder el. anna forenkla løysing for syklistar. Ikkje skuleveg, men 
tilrettelegging for sykkel. 

Nei (24) 18 662 Molde
Sandvegen/Parkvegen (x Julsundvegen - x 
Øvre veg) 0,0 -                          

Sykkelveg/felt med fortau på strekninga frå Julsundvegen til parkeringstunnelen. Prosjektet 
vil truleg inngå som del av bypakken i Molde, der ein stor del av kostnaden vert finansiert 
med bompengar. Fylkeskommunal del ligg under Bypakkane, jf. over, og er rekna til ca. 55 
mill. kr. 

6 19 62 Molde Kleive-Nesbøen 0,0 28,5 Godkjent reg.plan juni 2017. 
3 65 Rindal Holte bru-Løfall x 45,5 Rindal skule lagt ned fra 2016. Prosjektet ikkje lenger prioritert i høve til kriteria. 
9 60 Stranda Ringstad Korsbakken x fv. 81 30,0 Forlenging av tidlegare utbygd fortau. 

Nei 60 Stranda Stranda sentrum -                          Ikkje kostnadsrekna. Fortausløysing? 
8 61 Herøy Djupvika - Nykrem 20,0
8 61 Herøy Leikong krk. x Leikongbakken 15,0 Gang- og sykkelveg, ca. 450 m.

15 61 Vanylven Eidså 10,0 Fortau / gang-sykkelveg
15 61 Vanylven Eidsåbakken 15,0 Gang- og sykkelveg, ca. 510 m.

7 61 Vanylven Tunheim 15,0 Kommunen har regulert. 
21 61 Vanylven Åheim - Tue 10,0 Gang- og sykkelveg, inkl. ca 60 m gsv-bru over Åheim-elva
10 62 Nesset Brekken-Toven (x fv 660) 60,0
23 64 Fræna Malmefjorden (Shell - x bustadfelt) 10,0
11 64 Averøy Bruhagen (Ak-banen-Kverneskrysset) 30,0
12 64 Averøy Hol - Ba 50,0 Kommunen har starta regulering. 

Nei 64 Rauma Øran, Åndalsnes -                          
Ikkje kostnadsrekna. Betre tilhøva for mjuke trafikantar over Jernbanebrua og tilliggande 
vegnett.

Nei 65 Surnadal Ranes-Skei -                          Ikkje kostnadsrekna. Viktig prosjekt i Surnadal
27 650 Stordal Mo - Øvrebust 45,0 Evt. dele opp prosjektet i to byggesteg. Strekninga nærast tettstaden er viktigast.
Nei 655 Ørsta Sæbø fergekai - Skoleplassen -                          Ikkje kostnadsrekna.

20 656 Skodje Valle - Jovikhaugen 35,0
Det er rekna samla kostnad for gang- og sykkelveg Valle - Jovikhaugen og undergang Valle 
på 64 mill. kr. Kostnaden her er estimert kostnad for 2. bst. (sørleg del, ca. 720 m g/s-veg)

Uprioritert

Uprioritert



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad
13 664 Fræna Gule - Bud (kyrkjegarden) 35,0

19 666 Gjemnes Batnfjordsøra (ved Løvoll) 7,5  
Nei 669 Smøla Hopen-Sætran -                          Ikkje kostnadsrekna. Ny skulestruktur på Smøla, der alle elevane no er samla ved Hopen. 
22 669 Smøla Innsmøla (Rossvollkrysset-skolen) 10,0 Nedlagt skule. 

IA Restbehov Div. Div. Registrerte behov for g/s-veg i MR IA Det er i tillegg registrert behov for om lag 120 andre G/S-tiltak i MR. 
Sum gang- og sykkelvegar 35,0 40,5 40,0 45,0 237,0 397,5
Trafikktryggingstiltak

Div Div. Div. mindre TS-tiltak MR x 0,0 IA
Jf. sak 3/14 i FTU og vedtatt øk.plan 2017-2020.  Vi mener beløpet bør aukast, pga. stort 
behov for slike tiltak. Særleg behov for gangfeltsikring i heile fylket. 

Div Div. Forkjørsregulering, fylkesvegnettet 0,0 IA Alle tiltak er ikkje avklara, dermed usikker totalkostnad. 
Div Div. Veglys 0,0 IA Etablering av nye veglysanlegg og overtaking av anlegg, jf. tidlegare vedtak. 

1 1 64 Molde Årødalen, Molde 0,0 95,0                         Det må reknast nytt anslag på redusert prosjekt. Ulykkespunkt. 

2 2 663 Fræna Elnesvågen 0,0 27,0                         

Fylkeskommunal del av kostnaden til rundkjøring nr. 2 er 16 mill. kr. Kommunalt tilskott på 
ev. resterande beløp. I tillegg skal 11 mill. kr refunderast til Fræna kommune for forskottert 
rundkjøring (2012). Refusjon i 2018 på 11 mill. 

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

Ombygging til rundkjøring. Fylkeskommunal del av kostnaden er 10 mill. kr, 7 mill. i 2019 
og 3 mill. i 2020. Kommunalt tilskott på resterande beløp. Molde kommune har søkt om å få 
forskottere fylkeskommunen sin andel. Søknaden er ikke behandlet. 

5 4 654 Herøy Frøystadtoppen x 5,0 5,0 23,3                         
Gsv-undergang. Kommunen forskotterer utbygging i 2016/2017. Restfinansiering og 
refusjon av forskottert beløp i 2018. 

7 5 61 Sula Furneskrysset (kryss fv 61/ fv 657) x 10,0 2,0 12,0 23,1                         
Ombygging av krysset i 2017-2018. 10 mill. kr i løyving i 2017. Kommunal forskottering, jf. 
eiga sak, med refusjon innan 2023. 

9 6 61 Ulstein Hasundkrysset (Dimna) 0,0 17,0                         Ombygging av krysset. 

6 7 656 Skodje Valle 0,0 29,1                         

Det er rekna samla kostnad for gang- og sykkelveg Valle - Jovikhaugen og undergang Valle 
på 64 mill. kr. Kostnaden her er estimert kostnad for 1. bst. (nordleg del, med undergang og 
tilhøyrande g/s-veg, ca. 390 m)

Nei 8 107 Ålesund Ellingsøy, Bjørge 0,0 20,0                         
Undergang, skuleveg. Tiltaket er høgt prioritert i bypakke Ålesund, og ein del av 
finansieringa vil venteleg vere bompengar 

Nei 9 62 Nesset Gammelsetra-Rød 0,0 5,0                           
Tiltak etter TS-inspeksjon (hp 03 km 5,75-hp 04 km 2,25. Totalt 5,4 km) Grunnlag i 
kartlegging av utforkjøringsulykker. 

Nei 10 64 Averøy Kårvåg-Hol 0,0 5,0                           
Tiltak etter TS-inspeksjon (hp 16 km 2,25-7,15. Totalt 4,9 km) Grunnlag i kartlegging av 
utforkjøringsulykker. 

Nei 11 661 Skodje/Haram Stette-Vatneeidet 0,0 5,0                           
Tiltak etter TS-inspeksjon (hp 02 km 1,18-4,82. Totalt 3,6 km) Grunnlag i kartlegging av 
utforkjøringsulykker. 

Nei 12 420 Kristiansund Langveien x Marstrands gate 0,0 5,0                           
Oppstramming av kryss og gangfeltsikring. Tiltak kan vere aktuelt tiltak i bypakke 
Kristiansund. Delfinansiering med bompengar?

12 13 64 Rauma Åndalsnes (x E136 til sentrum) 0,0 34,5                         TS-tiltak (m.a. oppstramming av kryss) Ulykkespunkt ved rundkøyringa. 

Nei 14 399 Ålesund Hatlaåstunnelen - Hatlane skole 0,0 12,0                         
Gangfeltsikring, bygging av fortau på kortare strekningar.  Tiltaket er høgt prioritert i 
bypakke Ålesund, og ein del av finansieringa vil venteleg vere bompengar 

Nei 15 61 Hareid Holstadkrysset 0,0 16,0                         Ombygging fra T-kryss til rundkjøring

10 16 60 Ålesund Blindheimshallen-Flisnes 0,0 290,0                       

Kryssombygging, undergangar. Reg.plan inneheld også løysingar for sykkel og 
kollektivtrafikk. Inngår i bypakke Ålesund, og ein stor del av kostnadene må dekkast med 
bompengar. Totalkostnad om lag 290 mill. kr. Fylkeskommunal del ligg under Bypakkane, jf. 
over, og er rekna til 53 mill. kr. (Prisjustert beløp, jf. T-37/14)

Nei 60 Sykkylven Kontrollomme for utekontrollen 3,0                           Belysning, fysisk skille, utvidelse av kontrollomme
17 60 Ålesund Emblemsvåg - Østrem 21,0                         Kryssombygging - underganger. Prioritet kryssområdet ved Emblem skule/Nedregotten
14 60 Sykkylven Aure bru (kryss fv 60/ fv 73) 16,0                         Ombygging fra T-kryss til rundkjøring

15 60 Stranda Ringstad skule, Stranda 16,0                         
Fotgjengarundergang. Må avklares om dette lar seg gjøre terrengmessig, viss ikke flytte 
prosjektet over til mindre TS-tiltak, da som gangfeltssikring

13 61 Hareid Hareidsdalen 5,5                           Avkjørselssanering
16 61 Sula Mauseid 10,5                         Gangbru over fylkesvegen

11 62 Sunndal Sunndalsøra - Håsenkrysset 24,0                         
Kryssombygging til rundkjøring. Kommunen/ utbygger bør delta i finansieringa når det gjeld 
arma til næringsarealet. Beløp må avklarast. 

4 64 Averøy Bruhagen 16,0                         

Fartsreduserande tiltak, rundkjøring. Var prioritert som nr. 4 under "Miljø- og servicetiltak" i 
inv.program 2017-2023, der beløpet var tenkt som mogleg "tilskott" til tettstadtiltak i 
kommunen. 

Nei 64 Eide Lyngstad -                          Ikkje kostnadsrekna. Ombygging av x-kryss til t-kryss. Ferdig reg.plan.
Nei 65 Surnadal Skei 5,0                           Ombygging av kryss

Nei 390 Ålesund Hessa 15,0                         
TS-tiltak. Tiltak på strekninga er høgt prioritert i bypakke Ålesund, og ein del av 
finansieringa vil venteleg vere bompengar. 

Nei 399 Ålesund
Hatlane skole-Sunnmøre museum 
gangfeltsikring og fortau -                          

Borgundvegen: Gangfeltsikring 6 gangfelt, nytt fortau 400 meter på nordsida av vegen på 
Gåseide. Kan vere aktuelt tiltak i bypakke Ålesund. Delfinansiering med bompengar?

Nei 402 Molde Parkvegen x Øvre veg -                          
Utbetring av kryss. Kryssutbetring kan vere aktuelt tiltak i bypakke Molde. Delfinansiering 
med bompengar?

Nei 654 Herøy Eggesbønes -                          Ikkje kostnadsrekna. Oppstramming - kryssområde
Nei 657 Sula Fiskarstranda - Langevågen 6,0                           Fortau 200 m i Langevåg og gangfeltssikring, 8 gangfelt, 1 tilrettelagt kryssingspunkt

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

4 662 Molde
Sandvegen ved A.Krohgs gt. og kryss med 
Bj.stjerne Bj.sonsveg. 33,0                         

Utbetre linjeføring, kryssutbetring 2 kryss. Bør ev. samordnast med sykkeltiltak i Sandvegen, 
jf. programområde G/S-veg. Kryssutbetring kan vere aktuelt tiltak i bypakke Molde. 
Delfinansiering med bompengar?

Nei 680 Aure Gullstein -                          Ikkje kostnadsrekna. Ombygging av kryss
IA Restbehov Div. Div. Registrerte behov for TS-tiltak i MR IA Det er i tillegg registrert behov for om lag 90 andre TS-tiltak i MR. 

Uprioritert



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad
Sum trafikktryggingstiltak 15,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Miljøtiltak

IA 1 Div. Div. Støyreduserande tiltak x 10,0 12,5 22,5 22,5 Binding. Tiltak med utg.pkt i krav i forureiningslova. 
IA 2 Div. Div. Tiltak etter Vanndirektivet x 1,0 2,0 3,0 6,0 Tiltak må gjennomførast i løpet av 2020 i høve Vanndirektivet. 

Nei 3 Div. Div. Biologisk mangfald/ Kulturmiljø 0,0 5,0
Større tiltak i samsvar med Naturmangfoldsloven, og som ikkje kan dekkast gjennom 
ordinær drift/vedlikehald. + ev. tiltak for å verne kulturmiljø.

Nei 4 Div. Div. Tunnelrensing 0,0 10,0
Rensing av tunnelvaskevatn i samsvar med forureiningslova og vanndirektivet. Det er 
uavklara om dette kjem som pålegg frå Fylkesmannen. 

Sum miljøtiltak 11,0 14,5 0,0 0,0 0,0 25,5



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad
Service-, by- og tettstadtiltak

6 1 60 Stranda Stranda sentrum x 0,0 4,1
Lova refusjon til Stranda kommune for tettstadtiltak gjennomført tidlegare av kommunen. 
Var prioritert som nr. 6 under "Miljø- og servicetiltak" i inv.program 2017-2023

1 2 659 Haram Brattvåg x 0,0 5,5
Tettstadtiltak. Kommunen forskotterer og står for utbygging. Refusjon til kommunen vert 
utbetalt i 2021. 

2 3 64 Eide Skarvøya, Atlanterhavsvegen 0,0 5,0

Opprydding og fjerning av eksisterande kiosk, samt tilskott til Nei serviceygg med toalett og 
kiosk og generell tilrettelegging for Nei stoppunkt. Føresetnad om spleiselag med Nasjonale 
Turistveger og Eide kommune. 

Nei 4 Div. Div. Tettstadtilskott 0,0 15,0

          
oppheva gangfelt), tilrettelegging for gåande og syklande (kryssingspunkt), veglys, skilting, 
universell utforming, haldeplassar m.m. Føresetnad om planlegging og gjennomføring i 
kommunal regi, samt at det vert inngått gjennomføringsavtale, der SVV er involvert i 
byggeplanlegginga. Tildeling kvart 2. år, med opp til 5 mill. kr per tiltak. Miljø og TS-fokus i 
tildelingsvurderinga. 

Sum service-, by-  og servicetiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kollektivtiltak

IA IA Div. Div.
Diverse stader (busslommer og 
knutepunkt) x 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 30,0 IA

Jf. vedtak i fylkestinget T-79/16. 80-90 % av årleg løyving til kollektivtiltak går til 
oppgradering og universell utforming av busslommer og knutepunkt, i samsvar med 
prioriterte strekningar. 10-20% av årleg løyving til kollektivtiltak bør Neiast til oppsetting av 

Nei 1 Div. Kristiansund Kollektivtiltak 0,0 IA

Tiltak vil truleg inngå som del av bypakken i Kristiansund, der ein stor del av kostnaden vert 
finansiert med bompengar. Fylkeskommunal del ligg under Bypakkane, jf. over, og er rekna 
til ca. 96 mill. kr. 

Nei Div. Molde Kollektivtiltak 0,0 IA
Nei Div. Ålesund Kollektivtiltak 0,0 IA

Sum kollektivtiltak 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 30,0
Planlegging

IA IA Div. Div. Planlegging 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 40,0 IA
  p   g    g p g ,   g g 

type tiltak. 
Sum planlegging 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 40,0
Grunnerverv

IA IA Div. Div. Grunnerverv 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 10,0 28

Det er registrert eit relativt stort behov for strategisk grunnerverv/kjøp av bygningar langs 
fylkesvegnettet. Dette er bygg som ligg svært tett opp til vegen og gir utfordringar knytt til 
trafikkfarlege avkjørsler, støy, støv, snørydding, sikt, etablering av fortau el. g/s-veg m.m. 
Dersom fleire av desse bygningane skal løysast inn, må det setjast av langt meir midlar på 
denne posten. Ein vesentleg del av dei avsette midlane går no til oppmålingkostnader og 
grunnoppgjer (restkostnader) på gjennomførte (og avslutta) investeringsprosjekt. 

Sum grunnerverv 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 10,0

Sum programområda 572 541 797 682 1 550 4 142
Sum investeringar: store prosjekt, bypakkar og programområda 1 085 1 218 1 487 1 372 2 604 7 766 Programområda + store/mellomstore prosjekt 

Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Prosjekt 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 
prosjekt Merknad

Skredsikring

2 1 63
Stranda og 
Norddal Eidsdal - Geiranger (Indreeide-Korsmyra) 32,0 140,0 190,0 240,0 192,0 794,0 793,9 Prisjustert anslag 2015 med 10 % påslag. Føresetnad om opning i 2022. 

Nei 2 191 Nesset Ågothammaren 11,2 11,2 11,2 Fanggjerde. Kostnadsoverslag + 40 % usikkerheit. Skredfaktor 5,3
Nei 3 91 Norddal Norddalsstranda 12,6 12,6 12,6 Fanggjerde. Kostnadsoverslag + 40 % usikkerheit. Skredfaktor 4,8
Nei 4 63 Stranda Grandefonna 5,6 5,6 5,6 Skredvarsling. Kostnadsoverslag + 40 % usikkerheit. Skredfaktor 3,3
Nei 5 40 Volda Gjøtteneset 14,0 14,0 14,0 Ledevoll og magasin, varsling?. Kostnadsoverslag + 40 % usikkerheit. Skredfaktor 3,2

Nei 6 40 Volda Fjøsneset 4,9 4,9 4,9 Kulvert og magasin. Kostnadsoverslag + 40 % usikkerheit. Skredfaktor 2,4
Nei 63 Rauma Trollstigen 0,0 -                          Ikkje kostnadsrekna. Fanggjerde el. steinsprangnett, bergsikring

Nei 91 Norddal Nordalsstranda 0,0 30,0 Utvide magasin på eksisterande skredløp, sikre bergskjeringar

Nei 92 Norddal Valldal - Tafjord 0,0 35,0 Utbetring overbygg, fanggjerde, sikre bergskjeringar. (Kan delast i byggesteg) 
Nei 650 Stordal Visettunnelen - Kokarsteinen 0,0 10,0 Fanggjerde, sikre bergskjeringar
Nei 650 Norddal Lingetunnelen Nord - Linge fk 0,0 15,0 Fanggjerde, sikre bergskjeringar

Sum skredsikring 32 151 203 246 211 842

SUM INVESTERINGAR OG SKREDSIKRING 1 117 1 370 1 689 1 617 2 815 8 608

Økonomisk ramme 1 057 1 052 1 172 805 1 650 5 736
Avvik 60 317 518 812 1 165 2 872

Uprioritert

2 Infrastrukturtiltak for betre framkome for kollektivtrafikken og universell utforming av 
haldeplassar i byane. Tiltak kan vere aktuelt i bypakkane. Delfinansiering med bompengar?



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad



Prioritet i sist 
inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt MÅ-tiltak

Lov/ 
forskrift/bi

nding 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27

Venta totalkostnad/ 
kostnadsramme 

prosjekt Merknad

År 2018 2019 2020 2021 2022-27 SUM 2018-27
544 376 482 1 402 Øk.plan 2017-2020

115 690 805 Føresetnad om 115 mill. kr i årleg ramme. 
513 677 690 690 960 3 530 I samsvar med kostnadsramme i anslaget. 

0 Øk.plan 2017-2020
1 057 1 052 1 172 805 1 650 5 736

SUM MÅ-TILTAK: 334              403              602              409              1 190           2 938               
Tiltak som står som både "må-tiltak" og "bindingar" vert rekna som "må-tiltak" (og er 
dermed ikkje avkryssa som "binding" på bindingsarket.)

NORDØYVEGEN 513,0 677,0 690,0 690,0 1 054,0 3 624,0

SUM MIN.KRAV og ANDRE BINDINGAR: 260              175              48                13                370              865                  

Vi har rekna vedtatt øk.plan med spesifiserte prosjekt og andre nylege vedtak om konkrete 
tiltak som "politisk binding". I og med at årleg beløp til programområdet "Fornying" ikkje er 
vedtatt, reknar vi ikkje dette som binding. 

TOTALT: 1 107           1 256           1 339           1 112           2 614           7 427               

Økonomisk ramme 1 057           1 052           1 172           805              1 650           5 736               
AVVIK: -50              -203            -168            -307            -964            -1 691             

Ramme Rassikring:
Disponibel økonomisk ramme 

Estimert økonomisk ramme 2021-2027:
Økonomisk ramme, programområde (jf vedtatt økonomiplan):

Ramme Nordøyvegen:



Behandling i Fylkestinget - 13.06.2017  
Bjarne Kvalsvik (UVS) fremma følgjande forslag: 
 «Nytt punkt 4. 

Fylkestinget føreset at arbeidet med Nerlandsøybru vert videreført slik 
vedteken økonomiplan legg opp til.  Reguleringsplan med ei betongbru etter 
vedteken trase  ,der seglingshøgda er 20 meter skal ferdigstillast snarast.»  

 
 
Charles Tøsse (H) fremma følgjande forslag: 
 «Gang- og sykkelvegar. 

Resterande gang og sykkelvegar som var prioritert i tidlegare 
investeringsprogram, vert lagt inn prioritert rekkefølge. 

 
Alle gang- og sykkelvegprosjekt skal vurderast nøye med sikte på forenkling 
og reduksjon av kostnader. Denne vurderinga skal leggast fram til politisk 
behandling som eiga sak.» 

 
Votering: 
Tilrådinga frå fylkesutvalet punkt 1, punkt 2, og punkt 3 vart samrøystes vedteke. 
 
Det vart votert alternativt mellom tilrådinga og forslag fremma av Bjarne Kvalsvik. 
Tilrådinga frå fylkesutvalet vart vedteke mot 2 røyster. 
 
Forslag fremma av Charles Tøsse vart samrøystes vedteke. 
 
Tilrådinga frå fylkesutvalet punkt 5, punkt 6 og punkt 7 vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak i Fylkestinget - 13.06.2017 
1. Fylkestinget vedtar investeringsprogram for fylkesvegar 2018-2027 slik det no 
ligg føre med følgjande endringar: 
 

Store prosjekt:  
Todalsfjordprosjektet: 50 mill. kroner i perioden 2022-2027 til vidare 
planlegging/utgreiingar/oppstart. 

 
Programområda: 
-  Vegfornying/forsterkningsprogram: 

Det vert avsett 50 mill. kroner/år i heile perioden 2018 – 2027. 
Prioriteringslista vert å komme tilbake til i eiga sak.  
 

- Flaskehalsar 
Det vert sett av 15 mill. kroner/år i heile perioden 2018-2027. 
Prioriteringslista vert å komme tilbake til i eiga sak. 
 

- Utbetringar/andre investeringar på veg: 
Fv. 654 Skarabakken (23 mill. kroner) skal startast opp så snart det er 
planmessig klart. 
Fv. 680 Kjørsvikbugen 2. byggesteg:  15 mill. kroner i 2021 slik at Aure 
kommune kan forskottere arbeidet og fullføre prosjektet som no er 
starta opp. 
Fv. 129 Skulevegen på Giske skal vurderast særskilt som eit 
forskotteringsprosjekt (6 mill. kroner).  
 
Prioriteringslista vert å komme tilbake til i eiga sak.  
 
Bruer: 
Perioden 2018-2021: Investeringane vert redusert med 200 mill. kroner  



Perioden 2022-2027: Investeringane  vert redusert med 200 mill. 
kroner, jf. pkt. 4. 
Høgebrua i Ørsta vert flytta opp på plass nr. 27, og Kviebrua (Ørsta) vert 
flytta til uprioritert liste. 
Taftesundbrua vert sett på prioritert plass nr. 32. 
 

- Tunnelsikring: 
Tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta for åra 2020 og 2021 – til saman 
431,7 mill. kroner – vert teke ned. Framdrifta etter 2019 må følgje 
overføringane frå staten. 
      
 
   

- Gang- og sykkelvegar: 
 
  2018 2019 2020 2021 2022-27  
Løfall-Holte  10 15    25 
Vindøla-Røv  12 20,5 10   42,5 
Almestad Gurskebotn 5     5 
Tunheim  10 5    15 
Kleive-Nesbøen 10 18,5    28,5 
Kristiansund  10     10 
Tornes  5 18 7   30 
Bådalen-Vebenstad 10 20 20   50 
Brungot-Mosflaten  3 10 17 7 37 
Ringstad-Korsbakken  15 15   30 
Ørsnes-Hjellegjerde   10 8 2 20 
Djupvika-Nykrem   10 10  20 
Sylte Berdalsbrua   10   10 
Garnes - Dragsund     10 10 
Amdam-Giskemo     21 21 
Jevika -Hargaut-Hammervoll  5 15 50 70 
Tømmervåg-Engvika     25 25 
Mordalsvågen-Aukra grense    43 43 
Tiltak etter TS-insp. 4 4 4 4 4 20 
Bypakke Molde, herav Sandvegen/Parkvegen   65 65 
Bypakke Ålesund, herav gs-vegene Sentrum-Hessa og 
Voldsdalen-Sentrum 30 60 90 
  54 83,5 91 84 287 642 

 
 
 
*) Løfall-Holte bru. Dersom Rindal kommune går inn i Trøndelag i 2018, blir 
prosjektet stroke av lista. 
**) Vindøla-Røv skal planleggast med alternativ med og utan senking av vegen. 
 
Alle gang- og sykkelvegprosjekt skal vurderast nøye med sikte på forenkling og 
reduksjon av kostnader. 
 

- Trafikktryggingstiltak: 
TS-tiltak: 2019 - 2021: 20 mill. kroner/år. 2022-2027: 10 mill. kroner/år 
Prioriteringsliste vert å komme tilbake til i eiga sak. 



Diverse mindre TS-tiltak: 5 mill. kroner/år i perioden 2018 – 2027, til 
saman 50 mill. kroner 
Jf. økonomiplan 2017-2020. 

 
 
 
Gang- og sykkelvegar. 
Resterande gang og sykkelvegar som var prioritert i tidlegare investeringsprogram, 
vert lagt inn prioritert rekkefølge. 
 
Alle gang- og sykkelvegprosjekt skal vurderast nøye med sikte på forenkling og 
reduksjon av kostnader. Denne vurderinga skal leggast fram til politisk behandling 
som eiga sak. 
 
 
             
2. Fylkestinget ber administrasjonen om å greie ut moglegheiter for andre 
finansieringskjelder. 
 
3. Fylkestinget ber administrasjonen arbeide vidare med å søke etter rimeligare 
løysningar for bygging og utvikling av vegsystemet. 
  
4. Fylkestinget ber administrasjonen om å undersøke tilstanden på Nerlandsøybrua 
og Remøybrua på nytt for å vurdere om det er tiltak som kan gjennomførast for å 
forlenge levetida på bruene ytterlegare. 
 
5. Fylkestinget ber administrasjonen prioritere strekningar for investeringar for 
kollektivtiltak, slik at dei samsvarar med planverk, strategiar og driftsarbeid på 
avdelinga. 
 
6. Fylkestinget ber administrasjonen vurdere retningslinene for forskottering og 
legge fram ei sak om dette i løpet av 2017. 
 
7. Fylkestinget ber administrasjonen utgreie og legge fram ei sak om mogleg 
brukarfinansiering av byggesteg 1 av fv. 650 Børdalsvegen, strekninga Viset - 
Vaksvika, men slik at løysinga ikkje er til hinder for trasevalg etter alt vedteke av 
Ørskog kommunestyre. 
 
Fylkestinget ber om at det vert gjennomført ei trafikkanalyse for Storlandsvegen, 
med tanke på iverksetting av nødvendige tiltak. 
 
 
 



Aktuelle samferdselsprosjekter i ROR-kommunene 
Høsten 2017 utarbeider Romsdal Regionråd en «regional transportplan» (jfr ROR strategi 2017-2020). Denne planen skal inneholde en god oversikt over 
aktuelle samferdselsprosjekter i regionen og bidra til at regionen i felleskap kan arbeide for å realisere flest mulig av disse. For å sikre et effektivt og 
resultatgivende arbeid med å få realisert prosjektene, vil planen også inneholde en prioritering mellom prosjekter og forslag til hvordan det videre 
arbeidet med prosjektene kan organiseres.  

Innspill 
Prosessen med å utarbeide den regionale transportplanen starter med at hver av ROR-kommunene kommer med innspill om hvilke samferdselsprosjekter 
som er aktuelle fremover. Dette kan være prosjekter som geografisk befinner seg helt eller delvis innenfor den enkelte kommune, men det kan også være 
prosjekter utenfor kommunen som den enkelte kommune vil trekke frem som viktige. Aktuelle prosjekter fylles inn i skjemaet nedenfor.  

Innholdet i den regionale transportplanen avgrenses til å gjelde prosjekter i riksveinettet og fylkesveinettet. Det åpnes imidlertid for å inkludere jernbane og 
hurtigbåt dersom det kommer frem aktuelle prosjekter på disse områdene. Kommunale veier, havner, flyplass osv anses å bli ivaretatt på andre måter og vil 
ikke bli omfattet av den regionale transportplanen.  

Riksveinettet 
Staten er en viktig veieier i Møre og Romsdal (riksveier). Gjennom Nasjonal Transportplan beskriver staten hvilke samferdselsprosjekter de skal gjennomføre 
og prioriteringen av disse. Flere aktuelle prosjekter i ROR-området ligger nå inne i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Planlegging og realisering av disse 
prosjektene blir da allerede ivaretatt av statlige veimyndigheter: 

 Nye prosjekter: 
o E39 Lønset-Hjelset 
o E136 Stuguflaten-Rødstøl, krabbefelt 
o E136 Flatmark-Monge-Marstein 
o E39 Møreaksen, Molde-Ålesund 
o E39 Bolsønes-Årø 

 Videreføring av prosjekter: 
o E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta 

Se vedlegg 1 for utfyllende informasjon om prosjektene i vår region som ligger inne i Nasjonal Transportplan.  



I skjemaet nedenfor er det ikke behov for å legge inn noen av de ovennevnte riksveiprosjektene som allerede er omtalt i Nasjonal Transportplan. Disse 
prosjektene vil i det videre arbeidet med den regionale transportplanen bli behandlet på basis av føringene fra Nasjonal Transportplan med sikte på 
realisering, helst tidligere enn planlagt i NTP.  

Dersom det finnes nye og andre aktuelle riksveiprosjekter som ikke er omtalt i Nasjonal Transportplan bør disse legges inn i skjemaet nedenfor.  

Fylkesveinettet 
Fylkeskommunen er den største veieieren i regionen vår (fylkesveier). Det er ventet at hovedfokus i ROR sin regionale transportplan vil være rettet mot å 
sikre fremdrift i aktuelle fylkesveiprosjekter i regionen. Fylkeskommunen har i sitt investeringsprogram for fylkesveier delt aktuelle prosjekter inn i en rekke 
ulike kategorier: 

 Store prosjekter (nr 1 Nordøyvegen, nr 2 Kryssing av Todalsfjorden er prioriterte, nr 3 samlepost med øvrige store prosjekter) 
 Bypakker i Møre og Romsdal 
 Programområder 

o Fornying 
o Fergekaier, inkl landareal 
o Broer 
o Tunneler 
o Utbedringer (andre investeringer på eksisterende vei/flaskehalser) 
o Gang- og sykkelveier 
o Trafikksikkerhetstiltak 
o Miljøtiltak 
o Service-, by- og tettstedstiltak 
o Kollektivtiltak 
o Planlegging 
o Grunnerverv 

 Rassikring  

Se vedlegg 2 (investeringsprogram) og vedlegg 3 (vedtak i fylkestinget) for mer informasjon om fylkeskommunens investeringsprogram og aktuelle 
prosjekter i hver kategori.  

Det er per i dag et vesentlig avvik mellom estimerte kostnader som ligger inne i investeringsprogrammet og de økonomiske rammene som er satt av i 
fylkeskommunens økonomiplan. Dette aktualiserer blant annet at fylkeskommunen vil se på alternative finansieringsformer o.l. (jfr vedlegg 3). 



Det er viktig for arbeidet med den regionale transportplanen at kommunene gjør en grundig jobb med utfylling av aktuelle fylkesveiprosjekter i skjemaet 
nedenfor. Både prosjekter som er nevnt og ikke nevnt i fylkeskommunens investeringsprogram bør komme med i skjemaet, slik at vi i arbeidet med den 
regionale transportplanen kan ha en god og fullstendig oversikt over aktuelle prosjekter. Det er også viktig at kommunene er nøye med å legge aktuelle 
prosjekter inn i riktig kategori jfr fylkeskommunens kategorisering i investeringsprogrammet. 

Om skjemaet og videre prosess 
Hver ROR-kommune fyller ut aktuelle samferdselsprosjekter i skjemaet nedenfor. Dette er da prosjekter som den enkelte kommune ønsker at skal tas med i 
den regionale transportplanen. Prosjektene settes opp i prioritert rekkefølge innenfor hver prosjektkategori. 

Skjemaet returneres til Britt Rakvåg Roald, daglig leder i ROR, så snart som mulig og senest 3.november 2017.  

Parallelt med at kommunene utarbeider sine innspill om aktuelle prosjekter, vil ROR/medlemsmøte i ROR vurdere hvilke prinsipper som bør legges til grunn 
for prioritering av aktuelle prosjekter i den regionale transportplanen. Deretter utarbeides endelig forslag til regional transportplan basert på innspillene om 
aktuelle prosjekter fra kommunene og prinsipper for prioritering fra medlemsmøtet i ROR. Styret i ROR innstiller til endelig forslag for medlemsmøtet i ROR 
8.desember 2017. Innstillingen fra styret sendes også ut til behandling i kommunene. 

(Utfyllende informasjon på hvert punkt kan legges ved skjemaet. Antall rader i skjemaet kan utvides ved behov) 

Samferdselsprosjekt/ 
prosjektnavn 

Kort beskrivelse av hva 
prosjektet innebærer 
(inkl spesifisering av om 
det er et nytt prosjekt 
eller 
vedlikehold/utbedring) 

Kategori (riksvei 
eller kategori iht 
fylkeskommunens 
inndeling av 
prosjekter) 

Planstatus (hvilke 
utredninger, 
planer etc 
foreligger for 
prosjektet) 

Estimert kostnad 
ved realisering 
(dersom dette er 
mulig å estimere 
p.t.) 

Hvordan arbeides 
det per i dag med 
å oppnå 
realisering av 
prosjektet? 

Beskriv den 
regionale betydning 
av prosjektet 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      





 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 21/17 19.09.2017 
Nesset kommunestyre 75/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg 
 

Vedlegg 
1 Utkast til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg 
2 Særutskrift Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feing. 

 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr.1710. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  
 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.09.2017  

 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr.1710. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  
 
 
 
 
Vedtaksmyndighet 
Iht. delegasjonsreglementets pkt. 3.2 avgjøres saken av Kommunestyret. 
 

Arkiv: :M88 
Arkivsaksnr: 2016/378-4 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



Saksopplysninger 
 
Hjemmel for kommunens plikt til å gjennomføre tilsyn og kontroll med fyringsanlegg finner vi i: 

 Lov av 14. juni 2002 nr 20 - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h 
 
o h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
 

• Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710   Forskrift om brannforebygging  
 

o § 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg 
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort 
andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. 
Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på 
anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen 
ikke utbedres umiddelbart. 
Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget 

 
o § 14.Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, 
helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte 
grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 

 
o § 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 
kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal 
prioriteres og begrunnes. 
 

o § 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 
bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen 
for brann. 
 

o § 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som 
medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all 
sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget 
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 
 

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

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 
 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 
 Krav til kompetanse ble innført 
 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 
 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 



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

Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn, men 
vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset kommune en 
feiertjeneste med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  
 
Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal forskrift 
med bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttalt følgende i forhold til forståelse av innholdet i 
Brannforskriften:   

«I tidligere forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kunne kommunen gjennom lokal 
forskrift bestemme om og hvor ofte feiing og tilsyn skulle foretas med fyringsanlegg som 
benyttes til oppvarming av bebyggelse som kun ble benyttet korte deler av året. 
Risikovurderingen som har ligget til grunn for at kommunen tidligere har besluttet å ikke 
skulle gjennomføre pliktig feiing og tilsyn med fyringsanlegget i alle eller deler av 
fritidsboligene i sin kommune, vil nå kunne være grunnlag for å vurdere behovet for tilsyn og 
feiing av disse. 

Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulighet 
for å unnta fritidsboliger. Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet, noe som gir 
kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens 
og feiefrekvens trenger ikke være like. 

Dersom brann- og redningsvesenets oppgaver nå blir økt vil kommunen på bakgrunn av økte 
gebyrinntekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, kunne ansette mer personell. Gebyret 
skal kun dekke feiing og tilsyn med fyringsanlegget, og skal følge selvkostprinsippet. 

Det vil være forskjellige frekvenser på utførelse av tilsyn og feiing avhengig av risikoen på 
fyringsanlegget». 

Endringene i ny forskrift om brannforebygging skal bidra til et enklere regelverk med større frihet og 
ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann 
skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn 
er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres ved 
behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt inn og 
kommentert i den lokale forskrift. 
 
Saken har vært til behandling i kommunestyre sitt møte 20.10.16 sak PS 99/16. Følgende vedtak ble fattet:  

«Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i TNM før endelig vedtak i kommunestyret.» 
 

Under drøftingene i kommunestyret ble det foreslått noen endringer i utkast til forskrift. Disse endringene 
er innarbeidet i vedlagt utkast til forskrift. 
 
Vurdering 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å 
vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være basert 



på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for å få vurdert 
behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimumshyppighet på hvert 4. år for 
tilsyn med fyrings-anlegg. Det gis også mulighet til å ha lenger tilsyns- og feiefrekvens enn fire år. 
Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.  Der det er spesielle risikoforhold (f.eks. 
bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsynshyppigheten 
tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som en egenmelding 
fra eier. 
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med betydning for 
brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god anledning til å informere 
om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. Videreføring av denne formen 
for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i 
kommunens arbeid med å følge opp den nye forskriften. 
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i 
forhold til risiko. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Gebyret skal kun dekke kostnadene med feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og skal følge 
selvkostprinsippet. Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett 
Betydning for folkehelse 
Tilsyn og feiing av alle fyringsanlegg er med å sikre at det ikke skjer uforutsette hendelser som går ut over 
liv og helse.
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INNLEDNING OG BAKGRUNN 

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

 feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg.  

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

 krav til kompetanse ble innført  

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

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

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

 

SAMMENDRAG 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i 
Nesset kommune innføres med virkning fra 01.01.2019.  
 
Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene 
timesatser. 
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§ 1 VIRKEOMRÅDE 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg i 
Nesset kommune omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. 
 

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

§ 2 DEFINISJONER 

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

§ 3 HYPPIGHET 

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

§ 4 GEBYR 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales et årlig gebyr i henhold til «Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, 
renovasjon og feiing»  
Annet feierarbeid utført av feievesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende satser. 

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

 at fyringsanlegg ikke er i bruk  

 at det ønskes fritak for feiing  

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

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



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 35/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre 99/16 20.10.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 41/16 10.11.2016 
 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing. 
Vedlegg 
1 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 

Nesset kommune 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  
Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 
 
 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 
Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 
2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 

Arkiv: M88 
 

Arkivsaksnr: 2016/378-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



 
Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  
Rådmannen endret første avsnitt av § 4 i forskriften til følgende: 
 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales pr 01.01.2016 årlig gebyr beregnet etter selvkost. 
 
Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende 
timesats.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildsted ikke er i bruk.  

 
Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland var til stede og svarte på spørsmål.  
 
Edmund Morewood ba om gruppemøte.  
 
Arild Svensli fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling 
i kommunestyret. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 
Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling i 
kommunestyret. 
 
 
Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 10.11.2016  
Notat datert 10.11.2016 ble ekspedert til medlemmenes iPad den 10.11.2016 
 
Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken utsettes til 2017. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 10.11.2016 
Saken utsettes til 2017. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
av 1. juli 2002. 
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største endringene var 
følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 
 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 
 Krav til kompetanse ble innført 
 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 
 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 
 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 



 
Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn, men 
vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset kommune en feiertjeneste 
med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  
 
Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal forskrift med 
bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om brannforebygging er et 
enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift innebærer at ressursene som 
kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av 
risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med 
krav om at tilsyn og feiing skal utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal 
underlegges behovsprøvd feiing og tilsyn.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt inn og 
kommentert i den lokale forskriften. 
 
Vurdering 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å vurdere 
rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være basert på 
vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for å få vurdert 
behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimumshyppighet på hvert 4. år for 
tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks. bygningsmiljøets karater, kvaliteten på 
fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsynshyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, 
kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som en egenmelding fra eier. 
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med betydning for 
brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god anledning til å informere 
om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for 
informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens 
arbeid med å følge opp den nye forskriften. 
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i forhold 
til risiko. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse og omsorg 17/17 05.09.2017 
Nesset formannskap 84/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 76/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn 
 

Vedlegg 
1 Selskapsavtale med forslag til endringer 
2 Selskapsavtale etter endringer i 

representantskapet 26.04.17 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 
 
 
 

Arkiv: :H43 
Arkivsaksnr: 2009/187-41 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Saksopplysninger 
Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS ble behandlet og godkjent av 
representantskapet for krisesenteret i møte 26.4. 2017. 
Forslaget er oversendt eierkommunenes kommunestyre for endelig godkjenning. 
 
Endringer og tillegg i forslaget er uthevet med rød skrift. 
Vurdering 
Forslag til ny selskapsavtale inneholder minimale endringer for Nesset kommune.  En positiv endring i 
forhold til kommunenes budsjettprosess er at styrets frist for oversending av budsjettforslag er framskyndet 
til medio oktober.  Erfaringene tidligere har vært at orienteringen om kommunens andel for kommende år 
har kommet etter at administrasjonen i kommunen har utarbeidet sitt budsjettforslag .   
 
Økonomiske konsekvenser 
Selskapsavtalen innebærer ingen økonomiske endringer for Nesset kommune. 



Fra: Ingrid Horsgård (ingrid.horsgaard@krisesenteretmolde.no)
Sendt: 19.07.2017 10:48:38
Til: Aukra kommune (post@aukra.kommune.no); Eide servicekontor; Postmottak Fræna kommune; Post Gjemnes
kommune; Midsund kommune (postmottak@midsund.kommune.no); Molde kommune
(postmottak@molde.kommune.no); Postmottak Nesset kommune; Rauma kommune
(postmottak@rauma.kommune.no); Post; Vestnes kommune (postmottak@vestnes.kommune.no)
Kopi: 

Emne: Forslag til ny Selskapsavtale til behandling i kommunestyret
Vedlegg: Selskapsavtale med forslag til endringer.pdf;Selskapsavtale etter endringer i reprsk. 26.04.17.pdf
Hei!
Vedlagt følger Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, der endringer/tillegg har rød
skrift.
Vedlagte forslag ble behandlet og godkjent av Representantskapet i møte 26.04.17, ( Sak 08/17)
og oversendes med dette for behandling i eierkommunenes kommunestyrer for endelig godkjenning.
Protokoll fra møtet utsendt pr. e‐post 20.06.17.
Sender også vedlagt selskapsavtalen  etter vedtatte endringer.
 
Med vennlig hilsen
 
Ingrid Horsgård
Daglig leder
Krisesenteret for Molde og omegn IKS
Tlf. 71256666
E‐post: ingrid.horsgaard@krisesenteretmolde.no
 























 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 88/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre 77/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Romsdal Sparebank - valg av medlemmer til generalforsamlingen 2018-
2021 
 

Vedlegg 
1 Medlem og varamedlem til bankens generalforsamling 
2 Valgte medlemmer og varamedlemmer 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
 
Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges................... 
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges..................... 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Ordføreren fremmet følgende forslag. 
 

Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen. 
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund 
Morewood.  

 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
 
Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen  
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund Morewood.  
 
 
 

Arkiv: :033 
Arkivsaksnr: 2015/1382-140 

Saksbehandler: Vivian Høsteng  



 
 
Saksopplysninger 
I brev av 24.08.2017 informerer Nesset Sparebank om at Nesset Sparebank og Bud, Fræna og Hustad 
Sparebank fusjoneres sammen til en bank, Romsdal Sparebank, fra 1. januar 2018. 
 
Om kommunestyrets valg til generalforsamlingen sier Romsdals Sparebanks vedtekter § 3-6 følgende: 
 
 3-6 Kommunestyrets valg til generalforsamlingen 

Fræna kommunestyre og Nesset kommunestyre velger hvert fjerde år 1 medlem og 1 
varamedlem hver. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal de valgte 
medlemmene ha bostedsadresse innen nåværende kommunegrense. 

 
Både medlem og varamedlem velges for en valgperiode på 4 år, altså for perioden 2018-2021.  
 
For inneværende periode er følgende valgt til generalforsamlingen i Nesset Sparebank: 
 
 Medlemmer    Varamedlem  

Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli  
Cecilie Skjengen  
Magny Torvik 

 
Vurdering 
Kommunestyret bes utpeke 1 medlem og 1 varamedlem til Romsdal Sparebanks generalforsamling.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 
Betydning for folkehelse 
Ingen.



Nesset
Sparebank

NESSET ‘r(‘“uw‘rMUNE

28 AUG Z017
Nesset Kommune .——-———~—4———]
v/ràdmann AR/SA'r<?_:rj_‘?’7d%Q[SjL39Z_fl
Kràkholmvegen2  
6460 Eidsvåg i  R l

Dato
24. august 2017

Medlem og varamedlem til bankens generalforsamling

Fra 1. januar 2018 blir  Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank fusjonen sammen til
en bank, Romsdal Sparebank.

I  den nye banken skal Nesset kommune velge

ø  1  medlem til generalforsamlingen og
ø  1  varamedlem til generalforsamlingen

jfr. Romsdal Sparebanks vedtekter  § 3-6, sitat:

§  3-6 Kommunestyrets valg til generalforsamlingen
Fræna kommunestyre og Nesset kommunestyre velger hvert fjerde år  1  medlem og 1
varamedlem hver. Ved eventuell fremtidig kommunesammensláing skal de valgte
medlemmene ha bostedsadresse innen nåværende kommunegrense

For begge valgene gjelder en valgperiode på  4  år, med andre ord fra 2018 til 2021.

Tilbakemelding på hvem som blir det nye medlemmet og varamedlemmet valgt av kommunen til
bankens generalforsamling, må være sendt banken senest fredag 20. oktober 2017.

Ved spø rsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med hilsen
_N sset Sp ank

 

   
-Børge Silseth  I

anksjef

Vedlegg
ø dagens valgte medlemmer og varamedlemmer til Nesset Sparebanks generalforsamling valgt

av kommunen

Nesset Sparebank
Kràkholmvegen 1, 6460 Eidsvåg
Foretaksnr: NO 937 900 864 www.nessetbanken.  no Telefon 41 06 64
00

Reg. nr.  41069 post@nessetbanken.no Telefaks  41  06 64
91



Kommunevalgte medlemmer:

Eva Solstad Alme
Magny Torvik
Cecilie Skjengen

Kommunevalgte varamedlemmer:

Stein Ivar Bjerkeli



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 78/17 19.10.2017 

 
 
 

Søknad om ny salgsbevilling 2016-2020 Coop Vistdal/Coop Orkla Møre 

Rådmannens innstilling 
Coop Vistdal, avdeling i Coop Orkla Møre SA, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i perioden 
19.10.2017-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 09.00 til 19.00 mandag til fredag 
 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Cornelia Seefeld Nerligjerdet godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Gry Bertheussen godkjennes 
som stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
Saksopplysninger 
Coop Vistdal ble fusjonert 01.07.2017, og er nå en avdeling i Coop Orkla Møre. Gjeldende bevilling for 
Coop Vistdal er gyldig i en overgangsperiode frem til 31.10.17.  
Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten. 
 
Coop Vistdal/Coop Orkla Møre søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i perioden 2017-2020. 
De søker om å selge alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent fra kl 09.00 til 19.00 mandag til fredag, og 
fra kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager. 
 
Cornelia Seefeld Nerligjerdet er styrer for bevillingen og Gry Bertheussen er stedfortreder. Begge har 
bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.  
 
Nesset kommune mottok søknad 8.8.2017, gjeldende bevilling gjaldt til 30.9.2017 men kan i henhold til 
alkoholloven forlenges en måned, til 31.10.2017. Deretter må det gis ny bevilling.  
 
Vurdering 
Coop Vistdal har hatt salgsbevillinger i flere perioder. Salgs- og skjenkekontrollør, Nordfjeldske kontroll 
AS, har ikke hatt noen merknader. Salg av alkoholholdig drikke har vært utført tilfredsstillende i henhold til 
gjeldene lovverk. Kommunen har ikke mottatt noen henvendelser fra Politi, Nav eller Skatteetaten. 
 
Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten. 
Saksbehandler vurderer at dette ikke er en overdragelse i henhold til bestemmelsene i § 1-10 da Coop 

Arkiv: :U63 
Arkivsaksnr: 2016/962-24 

Saksbehandler: Hege Frisvold  



Vistdal fortsetter driften som tidligere, men nå som egen avdeling i Coop Orkla Møre SA. Dette medfører 
ingen endringer av betydning for salgsbevillingen fra forrige kommunestyreperiode. Søknaden kan derfor 
vurderes som en forlengelse av gjeldene bevilling for inntil 4 år, jf. alkohollovens § 1-6.  
 
I henhold til Forskrift til lov om alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune er salg av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol tillatt: 

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00 
 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00 
 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00 

 
Søknad om salgsbevilling skal behandles i Utvalg for helse og omsorg og deretter Nesset kommunestyre. 
Søknaden ble mottatt 8.8.2017, og det ble derfor ikke nok tid til at saksbehandler kunne forberede saken 
tilstrekkelig før utsending til Utvalg for helse og omsorg. 
  
Neste møte i utvalg for helse og omsorg er 28.11.2017, for å unngå opphold i bevillingen behandles 
søknaden direkte i kommunestyret 19.10.2017. Utvalg for helse og omsorg orienteres i sitt møte 28.11.2017 
 
Økonomiske konsekvenser 
Nesset kommune fakturerer et årlig gebyr for omsatt mengde alkohol. 
 
Betydning for folkehelse 
Bevillingen vil gi samme tilgang på kjøp av alkoholholdig drikke med inntil 4,7 prosent alkohol som i 
tidligere perioder. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 79/17 19.10.2017 

 
 
 
 

Søknad om skjenkebevilling for Fjord Atmosfære AS 
 

 

Rådmannens innstilling 
Fjord Atmosfære AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 
19.10.2017-30.6.2020.  
 
Tidsrom for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  
 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  
 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Med forbehold om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes Karoline Tafjord Ringstad 
godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Christiane Blichfeldt godkjennes som stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 
Saksopplysninger 
Fjord Atmosfære AS ved Karoline Tafjord Ringstad har serveringsbevilling for sitt serveringssted i 
tidligere Coop Eresfjord kafe i Eresfjord. Serveringsstedet består av kafeteria/pub i tillegg til catering, 
konferanse/møte, selskaper etc. I den forbindelse søkes det om bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk i perioden 2017-2020. Det søkes om å skjenke alkohol i gruppe 1 - inntil 4,7 %, gruppe 2 – inntil 22 
% og gruppe 3 – inntil 60 %. Det søkes om å skjenke i maksimum tillatt åpningstid.  
 
Karoline Tafjord Ringstad er satt som styrer for skjenkebevillingen, og Christiane Blichfeldt godkjennes 
som stedfortreder. Det er et krav til at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. De 
har ikke avlagt eksamen ennå, dette vil bli gjennomført i uke 41.  
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/1058-8 

Saksbehandler: Hege Frisvold  



Det er innhentet Politiattest, de har ingen merknader om strafferettslige reaksjoner. Bekreftelse fra 
Skatteetaten og Mattilsynet er dokumentert. 
 
 
Vurdering 
I henhold til «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» § 1-7 første avsnitt, er det kommunestyret 
som fatter vedtak på søknad om skjenkebevilling. Jf. § 1-7 andre avsnitt skal det innhentes uttale fra politi 
og sosialtjenesten. I tillegg kan det innhentes bekreftelse fra skatteetaten og Mattilsynet.  
 
Det skal i henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset 
kommune” er tillatt skjenketid av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  
 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  
 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
 
Det skal betales et årlig gebyr for salg av alkohol på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig 
drikk.  jf. § 6-1 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
 
Søknad om skjenkebevilling skal behandles i Utvalg for helse og omsorg 28.11.17 og deretter i 
kommunestyre 14.12.17.  Siden Fjord Atmosfære skal åpne i uke 43/44 ønsker de å få bevillingen så snart 
som mulig for å kunne ta del i sesongens selskaper som julebord m.m. som vil gi en økonomisk fordel for 
firmaet.  Søknaden behandles direkte i kommunestyre den 19.10.17. Utvalg for helse og omsorg orienteres i 
sitt møte den 28.11.17 
 
Økonomiske konsekvenser 
Nesset kommune fakturerer et årlig gebyr for omsatt mengde alkohol. 
 
Betydning for folkehelse 
Bevillingen vil gi tilsvarende samme tilgang til alkoholholdig drikke som i tidligere da Coop Kafe hadde 
skjenkebevilling. 
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