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Notat 
 
 
 
 

Sak nr. Dato: 
2009/425-37 24.08.2017 

 

Orientering om situasjonen rundt studiesenteret i Nesset - avvikling av 
driften. 
 
Ved brev datert 10.08.17 til Nesset kommune v/formannskapet informerer Nesset Næringsforum AS om at 
driften av Studiesenteret i Nesset er avviklet.  
 
I møte 30.06.2017 fattet styret i Nesset Næringsforum AS følgende vedtak: 

Styret i Nesset Næringsforum AS beslutter å avvikle prosjektet Studiesenteret i Nesset med virkning fra 
30.06.2017. Alle avtaler med samarbeidspartnere termineres med virkning fra samme dato. Studentene 
tilskrives med informasjon om avviklingen, og det utarbeides en pressemelding. 

 
Nesset Næringsforum AS sendte den 08.08.17 ut informasjon til studentene ved Studiesenteret om innholdet i 
det vedtak som er fattet av styret. I informasjon til studentene blir det skissert to alternative løsninger: 

a) Fortsette som nå, men som student ved et annet studiesenter f.eks. Studiesenteret i Sunndal 
b) Videreføre studiet som nettstudent knyttet til den aktuelle høgskolen.  

 
Studentene ved Studiesenteret i Nesset har tilskrevet rådmannen ved brev av 21.08.2017. Av brevet går det 
fram at studentene er kjent med at Nesset kommune over flere år har bidratt med driftstilskudd til 
studiesenteret, men at ytterligere støtte var betinget av at også andre kommuner ville bidra. Videre er det uttalt: 
«Det synes derfor slik at manglende bidrag fra andre kommuner nå fører til at det lokale studietilbudet her i 
Nesset blir lagt ned av økonomiske årsaker. I forhold til de mange positive effektene av å ha et slikt tilbud i 
kommunen, synes driftskostnadene å være overkommelig. Vi håper derfor at Nesset kommune vil komme på 
banen med tilbud om støtte til dette positive tiltaket – gjerne slik at tilbudet kan videreføres nå i høst uten 
opphold.» 
 
Til formannskapet sin orientering har rådmannen vært i kontakt med Nesset Næringsforum AS og bedt om et 
notat som gir en oversikt over studiesenteret sine driftskostnader. Et slik notat er mottatt 23.08.17. Se vedlegg.  
 
Videre har rådmannen vært i kontakt med rådmannen i Sunndal, Randi Dyrnes. Dette for å se på om det kan 
være mulig å slå sammen de to studiesentrene, slik at Nesset blir innlemmet i studiesenteret i Sunndal. Dette 
med tanke på å komme opprettholde studietilbudet og undervisning i lokalene i Nesset (avdeling Nesset). 
Rådmannen avventer tilbakemelding fra Sunndal kommune. 
 
Dette til formannskapets orientering.  
 

1 Driften ved Studiesenteret Nesset er besluttet avviklet 
2 Kopi - brev til studentene - Driften ved Studiesenteret Nesset er besluttet avviklet 
3 Ber om kommunal støtte til drift av Studiesenteret Nesset 
4 Notat ang. situasjonen rundt Studiesenteret Nesset 
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Dato: 24.08.17 
 
Anne Grete Klokset 
rådmann



Fra: Ulrik Sverdrup Molton (ulrik@nessethagen.no)
Sendt: 10.08.2017 09:45:45
Til: Postmottak Nesset kommune; ANDERS TORVIK (anders.torvik@nessetpost.no); Anne Grete Klokset;
Edmund Morewood (priv); EVA SOLSTAD ALME (eva_solstad_alme_2@hotmail.com); JAN STÅLE ALME
(dynapack73@hotmail.com); Kari P Øverås; Karianne Rindli; MAY TOVE BYE AARSTAD
(maytoveb@online.no); ole.m.aarstad@nessetpost.no; Rolf Jonas Hurlen; Svanhild Kvernberg;
svein.roset@nessetpolitiker.no; TORIL MELHEIM STRAND - ARBEIDERPARTIET
(toril.melheim.strand@nessetpost.no)
Kopi: 

Emne: DRIFTEN VED STUDIESENTERET NESSET ER BESLUTTET AVVIKLET
Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;image003.jpg;08-08-17 Studentene ved Studiesenteret Nesset.pdf
Til formannskapets medlemmer
Til formannskapets informasjon oversendes kopi av brevet som i dag ble sendt til studentene som er tilknyttet
Studiesenteret Nesset om at studietilbudet her i Eidsvåg er nedlagt med virkning fra høstsemesteret 2017.
 
Selv om vi er svært lei oss for at vi ikke har nådd fram med å opprettholde dette flotte og rimelige tilbudet, synes
vi at vi har komme frem til en alternativ løsning som er å leve med for studentene. Dette til orientering.
 
Vi takker Nesset kommune for den økonomiske støtten som vi har mottatt opp gjennom årene.
 
Med vennlig hilsen

Ulrik Sverdrup Molton
ulrik@nessethagen.no
Mobil: 957 22818
Telefon: 712 33533
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Studentene ved Studiesenteret Nesset 
 

 
Deres ref.:  Vår ref.: usm 31/2017 Eidsvåg, 08.08.20117 

 

- 
 

AVVIKLING AV DRIFTEN VED STUDIESENTERET NESSET 
 

Det er med tungt hjerte at styret i Nesset Næringsforum AS har besluttet å legge ned driften 

av prosjektet STUDIESENTERET NESSET. Vi har som følge av at mange av studentene våre har 

vært rekruttert fra hele regionen, forsøkt å finne en løsning for videre drift basert på 

deltakelse i driften av senteret fra de aktuelle kommunene. Vi har også vært i kontakt med 

fylkeskommunen med tanke på støtte, uten å nå frem. Studiesenteret.no AS og huseieren har 

begge vært med og gitt positive bidrag til driften i de siste årene. Nesset kommune har 

bidratt med økonomisk støtte, men satte som forutsetning for videre engasjement at også 

andre kommuner ville delta med driftstilskudd. Så lenge denne forutsetningen dessverre ikke 

lenger lå til grunn, måtte vi innse at det ikke var økonomisk grunnlag for å drive dette viktige 

tilbud videre. 

 

Siden den spede starten på slutten av 2008, har hele 188 studenter avlagt 299 

høgskoleeksamener! Som studenter dere har all grunn til å være stolte av de resultater som 

er oppnådd. Ved halvårsskiftet var det tretten aktive studenter (fire fra Nesset). Seks av 

studentene har oppgitt at de ønsker å fortsette videre, og i tillegg kommer eventuelle nye 

studenter. Dette har vi ikke oversikt over pr. dato, men normalt vil det være tilgang på nye 

studenter. 

 

For studenter som er tilknyttet Studiesenteret Nesset og ønsker å fortsette studiet, vil det 

foreligge to alternative løsninger: 

 

a) Fortsette som nå, men som student ved et annet studiesenter f.eks. Studiesenteret i 

Sunndal (Vi har fått positiv tilbakemelding om at dere er velkommen dit) 

b) Videreføre studiet som nettstudent knyttet til den aktuelle høgskolen 

 

Begge disse løsningene vil så vidt vi kan bedømme være å leve med for dere som studenter. 

 

Vi vil igjen beklage at vi ikke fant frem til en løsning som gjorde at vi kunne videreføre tilbudet 

her i Nesset. Vi takker for samarbeidet og ønsker dere alle lykke til videre med studiene og i 

yrkeslivet 

 

Med vennlig hilsen  

for styret i Nesset Næringsforum AS 

 
Ulrik Sverdrup Molton 

daglig leder 





 
 

 

Nesset Næringsforum as 
Org.nr. 986 916 008 

Næringshagen 
6460 Eidsvåg i Romsdal 

Telefon: 71 23 35 33 
Telefax: 71 23 35 33 
Mobil:    957 22818 

E-post:            ulrik@nessethagen.no 
Nettadresse: www.nessethagen.com/ 

Notat Nesset Næringsforum as 
Til: Rådmann Anne Grete Klokset 
Kopi: Styreleder Stig Bjarne Silseth 
Fra: Nesset Næringsforum as 
Dato: 23.08.2017 
Tema:  Angående situasjonen rundt Studiesenteret Nesset 

 

BAKGRUNN 
Fem studenter ved Studiesenteret Nesset har tilskrevet Nesset kommune (21.08.17) og bedt om at kommunen 
«kommer på banen» ifbm. studietilbudet i Nesset er lagt ned. Bakgrunnen for dette er at styret i Nesset 
Næringsforum AS som har driftet dette tilbudet siden i 2007, har besluttet å avvikle prosjektet (Se vedtak): 
 

VEDTAK: 
Styret i Nesset Næringsforum AS beslutter å avvikle prosjektet Studiesenteret Nesset med virkning 
fra 30.06.2017. Alle avtaler med samarbeidspartnere termineres med virkning fra samme dato. 
Studentene tilskrives med informasjon om avviklingen, og det utarbeides en pressemelding. 

 
Normalt er de lokale studiesentrene drevet som kommunale virksomheter. I Nesset har Studiesenteret Nesset vært 
drevet som et prosjekt av Nesset Næringsforum AS finansiert med bl.a. bruk av RDA-midler. I tillegg har Nesset 
kommune bidratt med støtte fra Kraftfondet med kr. 50.000 (2009), kr. 150.000 (2012), kr. 150.000 (2013), kr. 
150.000 (2014) og kr. 150.000 (2016), til sammen kr. 650.000. Dette har vært avgjørende bidrag til driften. 
 
Som kommunen er kjent med, har det vært arbeidet med å finne løsning for en regional modell med hovedsete i 
Nesset og lokasjoner i kommunene i Romsdalsregionen. Vi har også vært i kontakt med fylkeskommunen med tanke 
på støtte, uten å nå frem. Studiesenteret.no AS og huseieren har begge vært med og gitt positive bidrag til driften i 
de siste årene. Nesset kommune har bidratt med økonomisk støtte, men satte som forutsetning for videre 
engasjement at også andre kommuner ville delta med driftstilskudd. Så lenge denne forutsetningen dessverre ikke 
lenger lå til grunn, måtte vi innse at det ikke var økonomisk grunnlag for å drive dette viktige tilbud videre. 
 
Siden starten har hele 188 studenter avlagt 299 høgskoleeksamener! Ved halvårsskiftet var det tretten aktive 
studenter (fire fra Nesset). Seks av studentene har oppgitt at de ønsker å fortsette videre, og i tillegg kommer fem 
nye studenter. Til sammen vil det være 18 studenter (7 fra Nesset) registrert som studenter Studiesenteret Nesset. 
 
TILBUD OM VIDERE TILBUD FOR STUDENTENE 
For studentene har nedleggingen av tilbudet i Nesset ført til en vanskelig situasjon, men vi har skissert to alternative 
løsninger for studentene: 
 
a) Videreføre studiet som nettstudent knyttet til den aktuelle høgskolen. 
b) Fortsette som nå, men som student ved et annet studiesenter f.eks. Studiesenteret i Sunndal eller Rauma 
 
Fra Sunndal Kompetanse som driver studiesentertilbudet i Sunndal i samarbeid med Sunndal Videregående skole, 
har vi fått slik tilbakemelding på vår henvendelse om «å ta over» studentene: 
 

Rektor Jan Ove Løken: 
«Studiesenteret i Sunndal kan truleg gi tilbod om plass for alle studentar ved Studiesenteret 
Nesset. Eg tek atterhald om at vi ikkje får samtidige forelesingar på meir enn to rom samtidig 
med studentar frå Studiesenteret Sunndal og frå Studiesenteret Nesset.» 

 



 
 

 

Nesset Næringsforum as 
Org.nr. 986 916 008 

Næringshagen 
6460 Eidsvåg i Romsdal 

Telefon: 71 23 35 33 
Telefax: 71 23 35 33 
Mobil:    957 22818 

E-post:            ulrik@nessethagen.no 
Nettadresse: www.nessethagen.com/ 

De fleste studentene har takket ja til denne løsningen som innebærer at de må reise til Sunndalsøra for å delta på 
seminar mv. Dette vil også gjelde for eksamener. En student har besluttet å takke nei. 
 
STUDIESENTERETS BETYDNING FOR NESSET 
En stor del av de nær 200 studentene som har vært innom Studiesenteret Nesset, er bosatt i Nesset. Flere 
av disse har fått arbeid direkte som følge av den kunnskap som er ervervet gjennom studiene. Kompetanse 
som kommunen har behov, for har blitt tilført som følge av dette lokale studietilbudet – særlig gjelder det 
studiet som grunnskolelærer. 
 
VIDERE UTVIKLING AV STUDIESENTERET.NO AS 
I juni i år vedtok styret i Studiesenteret.no AS å inngå en intensjonsavtale med Høgskolen i Oslo og 
Akershus (Norges største statlige høgskole) om å videreutvikle Studiesenteret.no AS. Utdanningsverden er i 
stor utvikling og avtalen åpner for nye og store vekstmuligheter for Studiesenteret.no AS. Prosessen med 
overdragelse av aksjemajoriteten i studiesenteret.no AS til Høgskolen i Oslo og Akershus, regner en med 
skal være sluttført i september. Intensjonen med dette samarbeidet er å styrke og utvide studietilbudene.  
Reaksjonene på dette samarbeidet har vært positive fra aksjonærene og studiesentra som har uttalt seg. 
 
KOSTNADER VED DRIFT AV STUDIESENTERET NESSET 
Nedenfor er et driftsbudsjett for ett studieår som viser kostnadene ved drift av Studiesenteret Nesset basert på 
kjente kostnader og erfaringstall. 
 

Administrasjon - prosjektledelse 150 000 
Salg/markedsføring 12 000 
Husleie, strøm 54 000 
Bredbånd 10 200 
Felleskostnader - næringshage 7 500 
Innleie av tjenester 15 000 
Avgift studiesenteret 74 000 
Serviceavgift til leverandør 25 000 
Andre driftskostnader 2 300 
Sum driftskostnader 350 000 

 
MULIG VIDEREFØRING AV TILBUDET I NESSET 
Bakgrunnen for vedtaket i styret i Nesset Næringsforum AS om å avvikle driften av prosjektet «Studiesenteret 
Nesset» er både strategisk og økonomisk. Dersom det kommer en henvendelse som gjør det ønskelig å videreføre 
dette tilbudet, må styret ta stilling til det. 
 
Leieavtalen med huseieren Nesset Kraft AS, er sagt opp. Det samme gjelder også studiesenteret.no AS og Avikom AS 
(service ved drift av videokonferanseutstyret). Det er stor grunn til å tro at alt dette kan omgjøres. 
 
Dette til orientering. 
 

Eidsvåg, 23.08.2017  

 
 Ulrik Sverdrup Molton 



  

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 
politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 
Postboks 2525     Postboks 702 
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region midt Linda Heimen / 71274243 16/51209-7 2017/621-11 12.07.2017 
     
      

TTiillbbaakkeemmeellddiinngg  aannggååeennddee  oovveerrsseennddeellssee  aavv  vveeddttaakk  --  ppllaannlleeggggiinngg  aavv  ggaanngg--  oogg  
ssyykkkkeellvveegg  HHaarrggoott  --  JJeevviikkaa  ppåå  RRøødd  ii  --  NNeesssseett  kkoommmmuunnee  

Viser til oversendelse av vedtak fra Nesset kommune 04.07.2017. 
 
Statens vegvesen har ikke kapasitet til å bistå kommunen i arbeidet med 
grunnundersøkelser. Vi ønsker derimot å få tilsendt rapporten til orientering når den er 
ferdig utarbeidet.  
 
Når det gjelder refundering av kostnader til planleggingen er ikke dette noe vi har midler til 
så lenge prosjektet ikke er inne i gjeldende investeringsprogram for fylkesveger.  
 
 
Plan- og trafikkseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Lisbeth Smørholm 
seksjonsleder Linda Heimen 
 førstekonsulent 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
   
 



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 12.07.2017 12:49:25
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 16/51209-7 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak - planlegging av av gang- og
sykkelveg Hargot - Jevika på Rød i - Nesset kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 16_51209-7Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak - planlegging av av gang- og sykkelveg
Hargot - Jevika på Rød i - Nesset kommune.pdf
Til Nesset kommune

Vedlagt oversendes dokument 16/51209‐7 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak ‐ planlegging
av av gang‐ og sykkelveg Hargot ‐ Jevika på Rød i ‐ Nesset kommune i sak Reguleringsplan for gang‐ og
sykkelveg Hargot til Jevika ‐ Nesset kommune fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Nesset kommune

Vedlagt sender vi dokument 16/51209‐7 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak ‐ planlegging av
av gang‐ og sykkelveg Hargot ‐ Jevika på Rød i ‐ Nesset kommune i sak Reguleringsplan for gang‐ og
sykkelveg Hargot til Jevika ‐ Nesset kommune frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Nesset kommune

Enclosed you will find the document 16/51209‐7 Tilbakemelding angående oversendelse av vedtak ‐
planlegging av av gang‐ og sykkelveg Hargot ‐ Jevika på Rød i ‐ Nesset kommune from the Norwegian
Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.



Fra: Magne Andreas Cartfjord Mo (Magne.Mo@mattilsynet.no)
Sendt: 21.07.2017 15:32:42
Til: Post; Postmottak Tingvoll kommune; Postmottak Nesset kommune; post@mrfylke.no;
'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'firmapost@aquagen.no'; 'salmar@salmar.no'; 'post@nofima.no';
'post@leroymidt.no'; Post Gjemnes kommune; 'firmapost@rafisklaget.no'; Fiskeridirektoratet, region Møre og
Romsdal (postmottak@fiskeridir.no)
Kopi: Inger Mette Hogstad; Aud Skrudland; Ane Wilson Erdal; Solveig Bjørnerud Khan; Elisabeth Schei-Berg;
Astrid Pihl Hansen

Emne: INVITASJON TIL HØRINGSMØTE, ILA-FORSKRIFT
Vedlegg: Høringsbrev ILA kontrollområde for Tingvoll Nesset og Gjemnes kommuner i....docx;Forskrift ILA
kontrollområde i Tingvoll Nesset og Gjemnes kommuner i Mør....docx;Kart ILA kontrollområde Tingvoll Nesset og
Gjemnes kommuner Møre og Roms....pdf
Til høringsinstansene
 
Der vises til nedenstående e‐post. I etterkant av denne utsendelsen er det gjort noen endringer i utformingen av
høringsbrev og forslag til forskrift uten at dette innebærer store endringer i faktisk innhold.
Samtidig er vedlegges et egnet kart over det foreslåtte kontrollområdet. For øvrig understrekes at høringsmøte går
av stabelen som tidligere meddelt ved Scandic hotell, Kristiansund, tirsdag 25.7. kl. 12.‐14.00
 
mvh
 
Magne A. C. Mo
 
Avdelingssjef/veterinær
 
Mattilsynet, Region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal
Besøksadresse: Fabrikkveien 13, 6415 Molde
 
Epost: Magne.Mo@mattilsynet.no
Tlf.: 22778607/98247902
 
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E‐post: postmottak@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no  www.matportalen.no
 
 
 
 
 

Fra: Gry Gjerde 
Sendt: torsdag 20. juli 2017 10:17
Til: post@sunndal.kommune.no; 'postmottak@tingvoll.kommune.no' <postmottak@tingvoll.kommune.no>;
'postmottak@nesset.kommune.no' <postmottak@nesset.kommune.no>; post@mrfylke.no;
'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no' <fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>; 'firmapost@aquagen.no'
<firmapost@aquagen.no>; 'salmar@salmar.no' <salmar@salmar.no>; 'post@nofima.no' <post@nofima.no>;
'post@leroymidt.no' <post@leroymidt.no>; 'post@gjemnes.kommune.no' <post@gjemnes.kommune.no>;
'firmapost@rafisklaget.no' <firmapost@rafisklaget.no>
Kopi: Magne Andreas Cartfjord Mo <Magne.Mo@mattilsynet.no>
Emne: INVITASJON TIL HØRINGSMØTE, ILA‐FORSKRIFT
 
Sendes på vegne av Magne A. C. Mo.
 
mvh
Gry Gjerde
førsteinspektør
Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal



 
HØRING ‐ FORSLAG OM FORSKRIFT OM FOREBYGGING, BEGRENSING OG BEKJEMPELSE
AV ILA I TINGVOLL, NESSET OG GJEMNES I MØRE OG ROMSDAL.
INVITASJON TIL HØRINGSMØTE
 
Fiskesjukdommen ILA er nylig påvist på stamfisk ved flere oppdrettslokaliteter tilhørende Aqua Gen A/S. Det
dreier seg om lokalitet 12904 «Merraberget» i Nesset kommune og lokalitet 18000 «Rimstad» (landsatt
stamfisk) i Tingvoll kommune.
 
Mattilsynet er derfor innstilt på å fastsette en «Forskrift for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes i Møre og Romsdal fylke.
 
Med dette sendes forslag til nevnte forskrift ut på høring (se vedlegg). Høringsfristen er satt til 28.7.17.
 
Samtidig inviteres til høringsmøte på Scandic hotell, Storgata 41, Kristiansund, tirsdag 25.7. kl. 12.00
-14.00.
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Høring 
 
Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs 
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og 
Romsdal fylke  
 

 
Hovedinnhold i forskriftsutkastet 

• Formålet med forskriften som oppretter kontrollområde i Tingvoll, Nesset og Gjemnes 
kommuner i Møre og Romsdal, er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos 
fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2. 

• Det foreslås opprettet et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en 
overvåkingssone rundt lokalitetene 18000 Rimstad og 12904 Merraberget. 

• Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra 
området.  

 
 
Krav i bekjempelsessonen 

 Forbud mot å føre inn fisk for utsett i akvakulturanlegg i bekjempelsessonen. 
 Lokaliteter med påvist ILA skal slakte eller destruere all fisk innen en frist satt av 

Mattilsynet. 
 Ekstra tiltak ved vasking av nøter og ved slakting av fisk.  
 Månedlig helsekontroll utført av fiskehelsetjenesten med prøveuttak egnet til å avdekke 

ILA-smitte.  
 Brønnbåter skal så vidt det er mulig gå utenom bekjempelsessonen og må gå med lukkede 

ventiler gjennom sonen dersom gjennomfart må skje.  
 Lokaliteter med påvist ILA skal brakklegges i minst tre måneder etter at lokaliteten er tømt, 

vasket og desinfisert. Det settes krav om minimum to måneders felles brakklegging for 
anleggene i bekjempelsessonen. 

 Utstyr som kommer i direkte kontakt med fisk må rengjøres og desinfiseres før de brukes 
på lokaliteter utenfor bekjempelsessonen. 

 Rensefisk fra bekjempelsessonen kan ikke føres ut av sonen. Fangst av rensefisk i sonen 
kan derfor kun skje til bruk i sonen.  

 

Deres ref:    
Vår ref: 2017/148216  
Dato: 21.7.2017  

Høringsinstansene jf. liste  
 
     
 
 

 

Org.nr: 985 399 077  
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Krav i overvåkingssonen 

• Innsending av ukentlige lister over daglig dødelighet på merdnivå. 
• Månedlig helsekontroll utført av fiskehelsetjenesten med prøveuttak egnet til å avdekke 

ILA-smitte. 
 
 
Bakgrunnen for forslaget 
Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokalitetene 18000 Rimstad i Tingvoll kommune og 
12904 Merraberget i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Lokalitetene drives av Aqua Gen AS. 
Stamfisk fra Merraberget ble flyttet og landsatt på lokalitet Rimstad i siste halvdel av mai 2017. Det 
er overveiende sannsynlig at fisken var smittet før flytting fra Merraberget i mai. 
 
ILA er en alvorlig smittsom sykdom hos fisk som kan gi store samfunnsmessige konsekvenser. 
Bekjempelsen av listeførte sykdommer på akvatiske dyr baserer seg på kravene i forskrift 17. juni 
2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Forskriften implementerer rådsdirektiv 
2006/88/EF av 24. oktober 2006.  
 
Direktiv 2006/88/EF fastsetter blant annet minimumskriterier for sykdomsbekjempelse, og 
kriteriene for sykdomsbekjempelse i direktivet er internasjonalt forpliktende for norske myndigheter 
gjennom EØS-avtalen. Det nasjonale regelverket er på enkelte punkter mer omfattende enn 
direktivet. 
 
Mattilsynets beredskapsplan for håndtering av ILA-utbrudd 
Mattilsynet har utarbeidet en beredskapsplan som skal gjøres gjeldende ved utbrudd av infeksiøs 
lakseanemi (ILA). Planen beskriver hvilke tiltak som iverksettes ved påvisning av ILA. Planen 
anviser opprettelse av kontrollområde for bekjempelse og overvåking av sykdommen.  
 
Forskriftsutkastet som utformes tar utgangspunkt i gjeldende mal for kontrollområdeforskrift for ILA, 
men med tilpasninger som følge av at påvisningen er i et ILA-fritt område.  
 
Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold, foreslår Mattilsynet å opprette 
kontrollområde rundt lokalitetene Rimstad og Merraberget slik det fremgår av vedlagte kart.  

 
Det har vært smittemessig kontakt i drift mellom Merraberget, Hegerbergtrøa og Honnhammervika. 
Hegerbergtrøa ligger mindre enn 5 km fra Rimstad der det påvist ILA på landsatt stamfisk.  
 
Avløpsvannet fra Rimstad blir ikke desinfisert før det slippes ut i fjorden. Det kan ha vært 
betydelige mengder ILA-virus i avløpsvannet fra Rimstad. Prøver av syk og død fisk tatt i slutten av 
juni 2017 og 10. juli 2017 viste høye virusnivå hos enkeltfisk. 
 
Lokaliteten Sjølsvik ligger mindre enn 5 km fra utslippspunkt for avløpsvann fra Rimstad. Vanlig 
strømmønster i fjordsystem er at vannstrømmen går innover på sørsiden av fjorden, og utover på 
nordsiden av fjorden. Topografiske forhold i området ved Rimstad og Sjølsvik tilsier et mer uryddig 
strømmønster. Lokalitet Rimstad har avløp til Tingvollvågen. Lokalitet Sjølsvik ligger like nord for 
Sjølsvikhammeren. Sør for Angvika stikker Knivskjeneset ut i fjorden.  
 
Strøm- og spredningsdata fra Sin Mod viser også at det er en kraftig utgående strøm fra 
Merraberget som medfører betydelig påvirkning både til og fra Sjølsvik. 
Mattilsynet mener derfor at det er en reell fare for smitteoverføring fra lokalitet Merraberget og 
Rimstad til lokalitet Sjølsvik, Honhammervika og Hegerbergtrøa, og at disse lokalitetene derfor må 
innlemmes i bekjempelsessonen. 

 
Det anses ikke nødvendig å opprette en overvåkingssone i fjorden sør for bekjempelsessonen, da 
det ikke er oppdrettsaktivitet i aktuell avstand her. 
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Månedlig helsekontroll 
I en tidlig fase vil en svakt forøket dødelighet i enkeltmerder kunne være tegn på sykdom under 
utvikling i anlegget. 
 
Månedlig helsekontroll, sammen med prøveuttak, kan også være et viktig bidrag til å oppdage ILA 
på et tidlig stadium. Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres. Det 
er fiskehelsepersonellets oppgave å gjøre forsvarlige faglige vurderinger knyttet til risikoen.  
 
Informasjon til berørte parter: 
Kontrollområdeforskrifter i forbindelse med utbrudd av ILA må etableres raskt for å sikre at riktige 
smittebegrensende tiltak iverksettes. Med denne bakgrunn har Mattilsynets administrerende 
direktør besluttet at Mattilsynet kan unnta forskriften fra krav til høring med tre måneders (minimum 
seks ukers) frist for innspill (jf. krav og unntak fra krav i utredningsinstruksen).  
 
For å sikre tidlig informasjon til berørte aktører, har Mattilsynets region Midt informert de to 
aktørene som blir berørt av kontrollområdet. 
 
Lerøy Midt har kommet med et skriftlig innspill der de argumenterer for å holde lokalitet 12892 
Sjølsvik utenfor bekjempelsessonen. 

 
Mattilsynet vurderer at avstand og strømretning er hovedargumentet for å innlemme lokaliteten 
Sjølsvik i bekjempelsessonen. 
 
Region Midt vil avholde høringsmøte 25. juli.  
 
Bekjempelsessonen 
Bekjempelsessonen avgrenses sør for Merraberget ved grensen til Sunndal kommune og i nord av 
en rett linje mellom Gagnat i Gjemnes kommune og Bergem i Tingvoll kommune.   
Lokalitetene Merraberget, Hegerbergtrøa, Honnhammarvika og Sjølsvik i sjø omfattes av 
bekjempelsesområdet.  
 
Overvåkingssonen 
Overvåkingssonen ligger nord for bekjempelsessonen og avgrenses av 
en rett linje mellom Hoem i Gjemnes kommune og Vulvika i Tingvoll kommune. Lokalitetene 
Gagnat, som er tom for fisk, Naustneset og Høybuvika ligger i overvåkingssonen. 
 
Varighet av tiltakene 
Bekjempelsessonen oppheves etter at alle lokaliteter i sonen er tømt og anlegg og utstyr er vasket 
og desinfisert. Lokaliteter som har hatt ILA-diagnose har krav om tre måneders brakklegging. Alle 
lokaliteter i sonen må være brakklagt samtidig i to måneder før bekjempelsessonen kan oppheves 
og innlemmes i overvåkingssonen. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, 
innlemmes den i overvåkingssonen. Overvåkingssonen oppheves normalt to år etter at 
bekjempelsessonen er opphevet.  
 
Konsekvensutredning 
Foreslåtte kontrollområdeforskrift vil kunne medføre negative økonomiske konsekvenser for 
akvakulturanleggene som blir omfattet av sonene. Påvisning av en alvorlig fiskesykdom som ILA, 
medfører behov for å pålegge restriksjoner på å ta fisk inn og ut av anleggene i 
bekjempelsessonen. Lokalitetene i området blir også pålagt krav om månedlig helsekontroll med 
prøveuttak. Forskriften slår videre fast restriksjoner på brønnbåttrafikk i området. 
 
Effekten av tiltakene er vurdert opp mot de totale konsekvensene tiltakene har på næringsaktører 
og miljøet rundt. Det er særlig viktig å sikre rask og effektiv fjerning av smitte i et område der det er 
stamfiskproduksjon. Slik Mattilsynet ser det representerer de foreslåtte tiltakene nødvendige og 
hensiktsmessige tiltak for å begrense smitte. Hensynet til å hindre spredning av ILA må veie tyngre 
enn de ulemper tiltakene påfører aktørene i den begrensede perioden tiltakene varer.  
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De foreslåtte kontrolltiltakene er i henhold til internasjonale avtaler. Det er avgjørende med god 
overvåking og kontroll når slike alvorlige sykdomsutbrudd oppstår. Effektiv håndtering av smittsom 
sykdom har betydning for fortsatt markedsadgang for norsk laks.  
 
Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold, foreslår Mattilsynet å opprette et 
kontrollområde som omfatter Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal fylke.  
 
 
Høringsfrist: 
Frist for å gi innspill settes til 28.7.2017.  
 
Høringsinnspill sendes inn via Mattilsynets nettsider. Merk innspillet med følgende saksnummer: 
2017/148216 
 



Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs 
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i 
Møre og Romsdal 
 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret xx. juli 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og 
forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36.  
 

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 

§ 1. Formål 

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs 
lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde. 

 
§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og 
overvåkingssone i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal. 

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokalitetene 18000 Rimstad i Tingvoll og 12904 
Merraberget i Nesset kommune.  

Bekjempelsessonen avgrenses i sør av kommunegrensen i sjø mellom Tingvoll/Nesset 
og Sunndal kommuner, i nord av en rett linje mellom Gagnat i Gjemnes (62° 55.257' Ø: 8° 
07.011) og Bergem i Tingvoll. (62° 55.373' Ø: 8° 09.160). 

 Overvåkingssonen ligger nord for bekjempelsessonen og avgrenses av en rett linje 
mellom Hoem i Gjemnes (62° 58.041' Ø: 8° 01.737') og Vulvika i Tingvoll (N: 62° 58.475' Ø: 
8° 03.116') 

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket 
med gult. 

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor 
kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg 
i bekjempelsessonen. 
 
§ 3. Definisjoner 

 
I forskriften menes med:  
 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, 
unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg.  
 
Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium.  
 
ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av en sykdomsfremkallende variant av 
ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). ILA-virus er et akvatisk orthomyxovirus. ILA gir alvorlig 
sykdom og dødelighet hos atlantisk laks.  
 
Laksefisk: Atlantisk laks (Salmo salar), ørret (Salmo trutta), regnbueørret (Oncorhynchus 
mykiss) og røye (Salvelinus alpinus).  
 



Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og 
overvåkingssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor 
det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. 

 

Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen 

§ 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen 

Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen. Mattilsynet kan gjøre 
unntak for utsetting av rensefisk. 

Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessonen ut av 
bekjempelsessonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av 
akvakulturdyr til slakteri eller tilvirkingsanlegg. 

 
§ 5. Tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i bekjempelsessonen 

Anlegg med laksefisk i sjø i skal føre register over besøk på anlegget og gi informasjon 
om smittestatus til alle besøkende som kan komme i kontakt med fisk og utstyr/materiale 
som kan overføre smitte. 

Anlegg med laksefisk i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til 
å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til 
forskriften. 

Fisk fra anlegg med laksefisk i sjø med påvist eller grunn til mistanke om ILA skal 
slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av 
Mattilsynet. Etter at anlegget er tømt for fisk skal det rengjøres og desinfiseres. Anlegget skal 
deretter brakklegges i minimum tre måneder. 

Anlegg med laksefisk i sjø der ILA ikke er påvist skal, etter at det er tømt for fisk, 
rengjøres og desinfiseres. 

Alle anlegg med laksefisk i sjø i bekjempelsessonen skal etter rengjøring/desinfeksjon 
gjennomføre felles brakklegging i minimum to måneder. 

Etter at Mattilsynet har vurdert og skriftlig akseptert vask og desinfeksjon av anleggene 
til å være tilstrekkelig, kan brakkleggingstiden starte. 

Anlegg med laksefisk i sjø må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak 
fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises 
Mattilsynet ved inspeksjon. 

 
§ 6. Rengjøring av nøter med mer fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen 

Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til et notvaskeri 
som Mattilsynet tillater. 

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. 

Benyttes notvaskeri som ligger utenfor bekjempelsessonen skal det meldes fra til 
Mattilsynet minst to virkedager før nøter transporteres ut av bekjempelsessonen. 

Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket 
transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet. 

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal 
alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. Nøter fra 
bekjempelsessonen skal holdes atskilt fra nøter fra andre anlegg. 



Oppdrettsbåter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen skal 
rengjøres og desinfiseres slik Mattilsynet bestemmer, før utstyret tas i bruk ved samme eller 
annen lokalitet. 

Notvaskeri som skal vaske nøter fra bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige 
registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett 
tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 

 
§ 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen 

Slakteri som skal slakte laksefisk fra bekjempelsessonen må benytte godkjent metode 
og utstyr til avløpsbehandling, ha partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt 
føre daglige, skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. 
Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved 
inspeksjon. 

Fisk fra akvakulturanlegg i bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktemerd ved 
mottak på slakteriet. Mattilsynet kan unntaksvis gi tillatelse til slik plassering. 

Slakteri som slakter fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller grunn til mistanke om ILA 
tillates ikke å motta fisk fra andre lokaliteter. 

Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller grunn til mistanke om 
ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved 
slakteriet. Mattilsynet i distriktet der slakteriet ligger gir tillatelse til slakting etter 
rengjøring/desinfeksjon. 

Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller grunn til mistanke om ILA tillates ikke ført 
ut av slakteriet til tilvirking uten at det er meldt fra til Mattilsynet minst to virkedager før 
overføring om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist 
eller grunn til mistanke om ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- 
og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet i mottakerdistriktet, skal ha mottatt 
melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates overført til 
tilvirkingsanlegget. 

 
§ 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen 

Transport av levende laksefisk som ikke skal til bestemmelsessted i 
bekjempelsessonen skal så vidt mulig gå utenom bekjempelsessonen. Transport av levende 
laksefisk i eller gjennom bekjempelsessonen skal skje med fysisk lukket brønn og det skal 
gis melding til Mattilsynet. 

Ved smolttransport og transport av slaktefisk gjennom bekjempelsessonen skal 
Mattilsynet varsles på forhånd med opplysninger om navn på båt, passeringstidspunkt og 
leveringssted. 

Brønnbåter som transporterer levende fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller grunn 
til mistanke om ILA skal ikke ta andre transportoppdrag uten at det foreligger tillatelse fra 
Mattilsynet. 

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig 
føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene 
må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 

Det er forbudt for båter og andre transportmidler å ta inn transportvann, ballastvann 
eller lignende i bekjempelsessonen. Forbudet gjelder ikke for transportvann som tas inn ved 
lasting av slaktefisk i sonen. 



Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller 
fra anlegg i bekjempelsessonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, 
behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. 

Transport og levering av fôr til anlegg i bekjempelsessonen skal skje etter Mattilsynets 
anvisning. 

Mattilsynets kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan 
innebære fare for smitteoverføring. 

 
§ 9. Tiltak overfor annen virksomhet i bekjempelsessonen 

Det er ikke tillatt å flytte rensefisk ut av bekjempelsessonen. 

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i 
bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 

 

Kapittel III. Tiltak i overvåkingssonen 

§ 10. Tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkingssonen 

Anlegg med laksefisk i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til 
å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til 
forskriften. 

 
§ 11. Tiltak ved transport i overvåkingssonen 

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer 
akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkingssonen slik som krav om godkjent transportrute, 
lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. 

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkingssonen skal daglig 
føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i medhold av første ledd. 
Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkingssonen som kan 
innebære fare for smitteoverføring. 

 
§ 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkingssonen 

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor 
overvåkingssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 

 

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet 

§ 13. Opphevelse av bekjempelsessonen 

Etter at all laksefisk fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr 
forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet 
brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA 
er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal 
oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve 
bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra 
samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkingssonen. 

 



§ 14. Opphevelse av overvåkingssonen 

Overvåkingssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i 
kontrollområdet ble opphevet. 

 

Kapittel V. Andre bestemmelser 

§ 15. Tilsyn og vedtak 

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre 
bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om 
tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 
om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt. 

 
§ 16. Dispensasjon 

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, 
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

 
§ 17.Straffebestemmelser 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak 
gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28. 

 
§ 18. Ikrafttredelse og varighet 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som 
opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13. 

 
Vedlegg 1 kart:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 

Kart over ILA-kontrollområde i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og 
Romsdal.  

 

 

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke 
bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den 
offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik 
bistand. 

det du lette etter? 
Send en e-post  

Vedlegg 2 prøvetaking: 
  
Plan for prøvetaking i forbindelse med kontrollområder for ILA 
  
Uttak av prøver 
  
Lokaliteter med laks der det ikke er påvist ILA innenfor kontrollområdet: 
 
1. Dødfisk plukkes daglig og gjennomgås. Prøvene for ILA-overvåking tas fra fersk dødfisk 
eller svimere som har vokst normalt, fra «litt rufsete fisk», men ikke fra taperfisk. Det 
anbefales at oppdretter fortløpende tar prøver fra 5-10 fisk gjennom en månedsperiode. 
2. Det tas prøver fra hjerte og helst også nyre som legges på glass med RNAlater®. Et glass 
for hver fisk. Prøvene lagres i kjøleskap i ett døgn og bør deretter helst oppbevares i fryser 
fram til innsending. 
Lokal fiskehelsetjeneste gir veiledning i prøveuttak og oppbevaring av prøvene. 
3. Ved den månedlige helsekontrollen tar fiskehelsetjenesten et tilsvarende antall prøver (5–
10 fisk) av hjerte og helst også av nyre på RNAlater® for virusundersøkelse. Samlet antall 
laks som det tas prøver fra i løpet av en måned, bør være 10–20. 
Fiskehelsetjenesten samler inn samtlige prøver tatt gjennom den siste måneden og sender til 
Veterinærinstituttet som er referanselaboratorium for ILA eller til utpekt laboratorium. 
  
Mistanke om smittsom sykdom i lokaliteter med laks innenfor kontrollområdet: 
 
1. Ved forøket dødelighet eller annen grunn til mistanke om sykdom skal helsekontroll 
gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold, jf. akvakulturdriftsforskriften § 
13. Ved forøket dødelighet eller dersom det er fisk med typiske tegn på ILA ved det daglige 
dødfiskopptaket, skal Mattilsynet umiddelbart varsles, jf. matlovens § 19 og 
akvakulturdriftsforskriftens § 13. 
2. Dersom det ved den månedlige helsekontrollen er obduksjonsfunn som kan gi mistanke 
om ILA, skal det tas full organpakke på formalin (hjerte, lever, nyre, milt, tarm/blindsekker, 



hud/muskulatur og gjeller) samt hjerte og nyre på RNAlater® og virustransportmedium (fra 
samme fisk som det tas organprøver til histopatologi fra). For mer detaljert beskrivelse av 
prøveuttaket, se: vetinst.no. 
3. Ved mistanke om ILA må prøvene sendes til Veterinærinstituttet. 
  
Lokaliteter med regnbueørret innenfor kontrollområdet: 
 
Regnbueørret er mottagelig art for ILA-virus. Lokaliteter med regnbueørret skal innenfor ILA-
kontrollområdet, tilsvarende som for lokaliteter med laks, inspiseres en gang pr måned av 
lokal fiskehelsetjeneste. 
Regnbueørret blir ikke syk av ILAV, men kan være bærer av viruset blant annet i hudslim og 
på gjeller. Derfor anbefales det at fiskehelsetjenesten tar svaberprøver fra hudslim fra 10 fisk 
per lokalitet til PCR-undersøkelse. 
Én svaber fra ett individ per rør. Merk rørene med individnummer. Fra hvert individ svabres 
det aseptisk under venstre brystfinne samt langs sidelinjen (svaber må ikke komme i kontakt 
med andre gjenstander/steder på fisken før eller etter svabring). Svaber puttes i rør med 
bufferløsning og brekkes av slik at røret kan lukkes. Prøvene oppbevares og sendes nedkjølt 
på raskeste måte. 
Veterinærinstituttet kontaktes i forkant for informasjon om rett bufferløsning og prøvetaking 
(tlf: 458 57 695). Prøvene kan tas fra fersk dødfisk eller svimere som har vokst normalt, eller 
fra frisk, bedøvd fisk. 
  
 
Generelt om prøvesvar og rapportering: 
 
Veterinærinstituttet eller utpekt laboratorium skal sende kopi til Mattilsynets avdelingskontor 
av de enkelte analysedata som sendes oppdretter/fiskehelsetjeneste. 
Dersom prøver undersøkes ved et utpekt laboratorium, skal resultatene fra prøvene 
rapporteres til Veterinærinstituttet, epi vetinst.no, i henhold til fastsatt mal slik at 
Veterinærinstituttet, som kunnskapsstøtteinstitusjon, kan lage en samlerapport over ILA-
overvåkingen innenfor kontrollområdene i region Midt. 
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Informasjon om revisjon av Real Alloy Raudsand og varsel 
om gebyrsats 

Miljødirektoratet har besluttet å gjennomføre en revisjon av Real Alloy Raudsand med spesiell 

vekt på utslipp til luft, lukt, drift/vedlikehold av prosesser og utstyr. Revisjonen er planlagt 

gjennomført i uke 33.

Vi varsler at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 tilsvarende 101 700,- for revisjonen. Endelig 

gebyrsats blir vedtatt når vi sender rapport fra revisjonen. Dersom fakturaadresse er en annen 

enn vanlig postadresse ber vi om at virksomheten i god tid før revisjonen gir oss beskjed om 

dette.

Miljødirektoratet har besluttet å gjennomføre en revisjon av Real Alloy Raudsand med spesiell vekt 

på utslipp til luft, lukt, drift/vedlikehold av prosesser og utstyr. Vi planlegger å gjennomføre 

revisjonen i uke 33.

En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter 

og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt 

gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. 

Formålet med denne revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og vi vil blant annet se på følgende:

 om virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende

 om aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt

 om virksomheten når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammene som 

myndighetene har satt

Revisjonsplan og åpningsmøte
Før revisjonen blir det utarbeidet en revisjonsplan, og revisjonen starter med et åpningsmøte. 
Alle som er satt opp på revisjonsplanen, og eventuelt andre som vil være involvert i 

Real Alloy Norway Raudsand
v/ Allen Hansen

21. juni 2017

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1617

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie
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revisjonen, bør være tilstede under åpningsmøtet. Også representanter for de ansatte bør 
være tilstede, fortrinnsvis hovedverneombud eller verneombud for den aktuelle avdeling.

Gebyr ved kontroller

Gebyr fastsettes og innkreves i henhold til forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for Miljødirektoratets 

kontrollvirksomhet. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til 

saksbehandlingen eller kontrolltiltak legges til grunn.  

Dersom fakturaadresse er en annen enn vanlig postadresse ber vi om at virksomheten i god tid før 

revisjonen gir oss beskjed om dette.

Miljødirektoratet bruker følgende kriterier ved fastsettelse av sats:

Sats Ressursbruk

1 7 ukeverk eller mer

2 5,5 ukeverk

3 4 ukeverk 

4 3 ukeverk

5 1,5 ukeverk

6 1 ukeverk

Varsel om gebyrsats

I henhold til forvaltningsloven § 16 varsler Miljødirektoratet om at vi tar sikte på å fastsette 

gebyrsats 3 tilsvarende 101 700,- for revisjonen. Hjemmel for et vedtak om sats er 

forurensningsforskriften § 39-8.  Dere har anledning til å kommentere dette varselet.  jf. 

forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter 

at dette brevet er mottatt. Vi vil vedta endelig sats når vi sender ut revisjonsrapporten. 

Oversikt over relevant regelverk finnes blant annet på www.miljodirektoratet.no og 

www.regelhjelp.no. Fra Miljødirektoratet møter (sett inn navn på deltakere) med sistnevnte som 

revisjonsleder. Spørsmål i tilknytning til gjennomføring av revisjonen kan rettes til disse personene. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Einar Knutsen Ole Stian Bockelie

seksjonsleder sjefingeniør

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal

- Nesset kommune
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Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS - ny 
frist for sluttføring og varsel om tvangsmulkt 

Miljødirektoratet varsler med dette at ny og endelig frist for avslutning av dette 
deponiet settes til 1. oktober 2018. Innen denne fristen skal all oppfylling med 
masser, rene eller lettere forurensede være fullført, og endelig toppdekke 
være etablert med tett dekke og gassdrenering mv. i henhold til vårt pålegg av 
19. november 2013. Hvis denne fristen ikke overholdes, vil en tvangsmulkt 
pålydende kr 1,25 million påløpe. 
 
Frist for å uttale seg til varselet settes til 4. august 2017.    

Det vises til pålegg om avslutningstiltak ved deponi 1 av 19. mars 2013 med endring av 24. juli 2015 
og til øvrig korrespondanse i saken. All oppfølging av avslutning av deponi 2 skjer som egen sak. 
 
Bakgrunn 
Deponiet til Bergmesteren ligger i et gammelt gruveområde for uttak av jernmalm, like ved Reox AS 
sitt gjenvinningsanlegg på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Deponiet består av to 
deler, såkalte deponi 1 og deponi 2.   
 
Deponi 1 er benyttet av Alumox AS (tidligere Aluvest Raudsand) og Aleris (tidligere Reox AS) til 
deponering av saltslagg, filterstøv og skrap. Saltslagget er karakterisert som farlig avfall. 
Dette deponiet ligger i en sammenrast gruvestoll hvor det er fri avrenning i bunnen til 
dypereliggende gruveganger som drenerer til Tingvollfjorden. Deponiet dekker et areal på ca. 7 000 
m2. Total mengde avfall som ligger i deponiet er ikke kjent.  Avfallet kan danne ammoniakk-, fosfin- 
og metangass i kontakt med vann, og er klassifisert som farlig avfall.  
 
På bakgrunn av et forslag til avslutningsplan for deponi 1 datert 7. november 2012 påla direktoratet 
i brev av 19. mars 2013 Bergmesteren Raudsand AS å avslutte deponi 1 innen 1. desember 2013. 
Denne fristen ble senere forlenget til 1. juli 2014.  

 
I vedtaket av 19. mars 2013, stilte direktoratet nærmere krav til avslutningen og etterdriften av 
deponi 1. Et av kravene er at Bergmesteren Raudsand AS ved avslutningen av deponiet skal bruke så 
lite masser som mulig for å oppnå den ønskede landskapseffekten (dvs. å lukke sår i terrenget og gi 

Bergmesteren Raudsand AS Harald Storvik  
c/o Investorforum Nordmøre AS 
Postboks 577, Kongens plass 
6501 KRISTIANSUND N 

 
 
Oslo, 3. juli 2017 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2013/1719 

Saksbehandler: 
Rita Vigdis Hansen 
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deponiet en tilstrekkelig helning slik at overflatevann renner av). Bergmesteren Raudsand AS kan 
maksimalt bruke 50 000 m3. Som vi redegjorde for i vedtaket, er målet likevel kun å gjenoppbygge 
landskapet til en viss grad. Det ble også presisert at det i dette tilfellet ikke var ansett nødvendig å 
avslutte deponiet med en konveks overflate "med topp", men kun en helning. 
 
Et annet krav er at toppdekket skal bygges opp med tett dekke med gassdrenering, slik det var 
beskrevet i avslutningsplanen, alternativ 2. 
 
Direktoratet ga i vedtaket Bergmesteren Raudsand AS tillatelse til å benytte lett forurensede masser 
som erstatning for rene masser ved avslutning av deponiet. Eventuelle lett forurensede masser skal 
ifølge vedtaket tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som kan legges på 
deponier for inert avfall (jf. avfallsforskriften kap.9, vedlegg II).  I tillegg ble det stilt krav om at 
innholdet av miljøgifter ikke skulle overskride grenseverdiene for helsebasert tilstandsklasse 3 i 
direktoratets veileder TA 2553. Dette siste kravet ble trukket i vårt vedtak av 24. juli 2015.  
 
Avslutning av deponiet 
Miljødirektoratet baserte sitt pålegg om avslutning av 19.  november 2013 på en avslutningsplan 
oversendt fra Bergmesteren Raudsand AS. En revidert avslutningsplan fra november 2014 for deponi 
1 ble oversendt direktoratet den 27. november dette året. Denne har aldri blitt tatt til endelig 
behandling av oss, da vi ikke har mottatt den tilleggsdokumentasjonen vi etterspurte i vårt brev av 
6. mars 2015. På møtet den 8. mai 2015 fikk vi i stedet inntrykk av at Bergmesteren ønsket å legge 
til grunn en ny løsning på avslutningen av deponiet. Vi har imidlertid etter dette ikke mottatt noen 
ytterligere henstilling om endring av fastsatte rammevilkår for avslutningen. Miljødirektoratet peker 
derfor på at de rammer som ble gitt i pålegget av 19.november 2013, inkludert frist for 
ferdigstillelse av tildekkingen av deponiet, fortsatt er de som er gjeldende med unntak av endringen 
vedrørende krav til dokumentasjon av massekvaliteten av 24. juli 2015. 
 
Forutsetningen for pålegget om gjennomføring av avslutningstiltak for deponi 1, var at dette skulle 
avsluttes så raskt som mulig og innen 1. desember 2013. Denne fristen ble senere forlenget til 1. juli 
2014. Miljødirektoratet finner det derfor uheldig at endelig sluttarrondering av deponi 1 fortsatt 
ikke er gjennomført. 
 
Varsel om ny frist for avslutning og bruk av tvangsmulkt 
Miljødirektoratet mener at vi har vært imøtekommende for å bidra til at Bergmesteren Raudsand AS 
får gode rammebetingelser for deponiets avslutningsfase. Nå ønsker vi imidlertid å sikre at 
avslutningen får en endelig slutt, og varsler med dette at ny frist for avslutning settes til 1. oktober 
2018 – nesten 5 år etter opprinnelig frist. Innen denne fristen skal all oppfylling med masser være 
fullført og endelig toppdekke være etablert med tett dekke og gassdrenering. Dersom det ikke er 
mulig å få tak i egnede, lettere forurensede masser som kan erstatte rene masser til 
sluttarrondering av deponiet, må det benyttes rene masser. Det kan ikke påregnes ytterligere 
fristutsettelse. 
 
Dersom denne fristen ikke overholdes, varsler vi med dette og i henhold til forvaltningslovens § 16 
at vi i medhold av forurensningsloven § 73 vil fatte vedtak om tvangsmulkt som redegjort for i vårt 
brev av 24. juli 2015. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 1,25 million påløper dersom 
Miljødirektoratet ikke har mottatt dokumentasjon innen 1. oktober 2018 som viser at fristen for 
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endelig avslutning av deponi 1 er fullført.  Det er også aktuelt at Miljødirektoratet foretar en 
sluttinspeksjon. 
 
Frist for å komme med en uttalelse til dette varselet settes til 4. august 2017. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Thomas Hartnik Rita Vigdis Hansen 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal    
Møre og Romsdal fylkeskommune    
Nesset kommune    
Naturvernforbundet i Møre- og Romsdal    
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Tillatelse til midlertidig mellomlagring av 4000 tonn lett 
forurensede masser på Gnr/Bnr 40/51 på Raudsand

Miljødirektoratet gir tillatelse til midlertidig mellomlagring av lett forurenset 
masser som ligger innenfor kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, 
punkt 2.1 for lett forurensede masser som kan deponeres på deponier for inert 
avfall, og som skal gjenbrukes til tildekking av Deponi 1. Vær oppmerksom på at 
vi har stilt vilkår for tillatelsen.

Miljødirektoratet stiller krav til økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta 
hånd om alle lettere forurensede masser ved virksomhetens anlegg ved 
nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Miljødirektoratet viser til søknad av 9. desember 2016 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og varsel 

om tillatelse til midlertidig mellomlagring av 23. februar 2017. Vi viser til vår epost til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 9. desember 2016 der vi trekker tilbake Fylkesmannens 

myndighet i denne enkeltsaken. Vi viser til vår epost av 26. oktober 2016. Vi viser også til vedtak 

om pålegg om avslutningstiltak –Bergmesteren Raudsand AS av 19. mars 2013 og omgjøring av 

vedtak av 24. juli 2015. 

Bakgrunn

Det nedlagte deponiet til Bergmesteren ligger i et gammelt gruveområde for uttak av jernmalm på 

Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Vi har i vårt pålegg om avslutningstiltak av 19. mars 

2013 gitt vilkår som åpner for at det kan benyttes lettere forurensede masser til deler av 

toppdekket ved avslutning av deponiet. Det ble satt som vilkår at eventuelle lett forurensede 

masser skal tilfredsstille mottakskriteriene for avfall som kan legges på deponier for inert avfall (jf. 

avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II) og at innholdet av miljøgifter ikke skal overskride 

grenseverdiene for tilstandsklasse III i vår veileder TA 2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn. I vedtak av 24.juli 2015, ble vilkårene endret, og krav om at innholdet av 

miljøgifter ikke skal overskride grenseverdiene for tilstandsklasse III, ble tatt vekk. Slik vilkårene er 

i dag, skal masser tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som kan legges på 

deponier for inert avfall (jf. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II). 

I henhold til forurensningsforskriften § 2-5 annet ledd skal forurensede jordmasser som ikke 

Bergmesteren Raudsand AS
Postboks 65, Kongens plass
6501 KRISTIANSUND N Oslo, 07.04.2017

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1719

Saksbehandler:
Hannah Hildonen
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disponeres på eiendommen der massene er gravd opp, leveres til godkjent deponi eller 

behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. For at Bergmesteren Raudsand AS skal 

kunne gjenbruke slike masser til tildekking av Deponi 1, må Miljødirektoratet i hvert enkelt tilfelle, 

gi dispensasjon fra denne bestemmelsen med hjemmel i forurensningsforskriften § 41-4. 

Bergmesteren Raudsand AS ønsker å mellomlagre aktuelle masser i påvente av Miljødirektoratet 

avgjørelse i saksbehandling av fremtidige søknader om dispensasjon fra § 2-5 i 

forurensingsforskriften. En slik form for mellomlagring vil kreve en egen tillatelse etter 

forurensningsloven §§ 11 og 29 jf. § 16. 

Søknaden

Bergmesteren Raudsand AS søker Miljødirektoratet om tillatelse til å midlertidig mellomlagre inntil 

4000 tonn lett forurensede masser på Gnr/Bnr 40/51 på Raudsand. Massene vil være grave- og 

rivemasser fra bygg- og anleggsvirksomhet hvor transport skjer med båt til kai på Raudsand. 

Kaiområdet benyttes i dag til mottak av Al-avfall fra Al-industrien og mottak av masser til tildekking 

av Deponi 1 på Raudsand. Arealet avsatt for mellomlager ligger rett nord for Alcoas 

gjenvinningsanlegg for Al-avfall. Søker viser til at området har ingen boligandel og er avskjermet 

mot bebyggelsen langs fjorden. 

Mellomlagringen vil foregå ved at masser blir lastet fra selv-lossende båter på kai og transportert til 

mellomlager hvor det blir lagt i en ranke/haug med en hjullaster. Massene vil bli lagret i 3-4 meters 

høyde over ca. 1000 m2. Arealet er lagt med fall mot fjorden og det er etablert en avskjærende 

grøft med to sandfang, Til slutt filtreres sigevannet og overvann gjennom et containerbasert 

renseanlegg med aktivt kullfilter før utslipp til Sunndalsfjorden.

Lossing og innkjøring av masser til anlegget vil i all hovedsak foregå kl. 6:00-22:00 på hverdager. I 

helger vil det normalt ikke være virksomhet ved anlegget.  

Varsel om tillatelse   

I henhold til forvaltningsloven § 16 varslet Miljødirektoratet at vi vurderte å gi tillatelse i brev av 

23. februar 2017, til Bergmesteren Raudsand AS med kopi til andre berørte. Utkast til tillatelse var 

vedlagt varselet. Miljødirektoratet varslet samtidig om at vi vil ta gebyr ved behandling av søknad 

om tillatelse.  

Kommentarer på utkastet til tillatelse og varselet om gebyr

Bergmesteren Raudsand AS mener, i brev av 6. mars 2017, at det er unødvendig at det blir stilt krav 

i tillatelsen om at massene skal lagres under tak, og ber om at dette kravet tas ut. 

Miljødirektoratets vurdering

Miljødirektoratet mener det er viktig at massene lagres slik at de er skjermet for vær og vind, men 

er enig med søker i at krav om at massene må lagres under tak kan være i overkant strengt, og ikke 

nødvendig for at tilstrekkelig skjerming skal oppnås. Vi endrer derfor kravet til at massene skal 

lagres under tak/presenning.

Tillatelse med vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 gir vi Bergmesteren Raudsand AS midlertidig 

tillatelse til mellomlagring av lett forurenset masser som ligger innenfor kravene i avfallsforskriften 

kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 for lett forurensede masser som kan deponeres på deponier for inert 
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avfall, og som skal gjenbrukes til tildekking av Deponi 1. Tillatelsen vil gjelde så lenge det er behov 

for tilførsler av lett forurensede masser til tildekking av Deponi 1.

Bergmesteren Raudsand skal så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt virksomheten, og 

senest innen 1. juni 2017, sende dokumentasjon for økonomisk sikkerhetsstillelse til direktoratet for 

godkjenning, jf. punkt 2.4 i tillatelsen. Den innsendte dokumentasjonen skal også inneholde en 

beregning av kostnadene forbundet med kravet om økonomisk sikkerhet.

Bergmesteren Raudsand AS kan ikke mellomlagre masser før en godkjent sikkerhetsstillelse er gitt. 

For øvrige vilkår viser vi til Vedlegg 1 "Tillatelse til mellomlagring for Bergmesteren Raudsand AS". 

Gebyr

Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Miljødirektoratets

arbeid med tillatelser. Ut fra oversendte opplysninger i søknaden og våre vurderinger på grunnlag av

dette, er saken plassert under gebyrsats 5 for arbeid med fastsettelse av ny tillatelse som tilsvarer 

kr. 36 200, jf. forurensningsforskriften § 39–3, jf. § 39–4. Vi ettersender faktura med 

innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang

Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Klima- og Miljødepartementet 

av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er

kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En 

eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør

begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til

Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljødirektoratet

Thomas Hartnik Hannah Hildonen

seksjonsleder seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  
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Tillatelse til mellomlagring etter forurensningsloven

for

Bergmesteren Raudsand AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 

1981 nr. 6, §§ 11 og 29 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad 

av 9. desember 2016 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. 

Vilkårene framgår på side 2 til og med side 7. Tillatelsen gjelder fra 6. april 2017 frem til

så lenge det er behov for tilførsler av lett forurensede masser til tildekking av Deponi 1.

Bedriften må på forhånd avklare med Miljødirektoratet dersom den ønsker å foreta 

endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke 

er i samsvar opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen. 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter at 

tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang 

slik at Miljødirektoratet kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift Bergmesteren Raudsand AS
Beliggenhet/gateadresse Kongens plass 5
Postadresse Pb. 577 Kongens plass
Kommune og fylke Kristiansund, Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift) 994 393 588
Gårds- og bruksnummer 40/51

Miljødirektoratets referanser

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse1

2017.0246.T 1543.0006.04 3

Tillatelse gitt: 6. april 2017 Endringsnummer: Sist endret:

Thomas Hartnik
seksjonsleder

Hannah Hildonen
seniorrådgiver

                                           
1 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll 
etter forurensningsloven
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1. Tillatelsens ramme
Tillatelsen gjelder midlertidig mellomlagring av lett forurensede masser som ligger 

innenfor kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 for lett forurensede 

masser som kan deponeres på deponier for inert avfall, og som skal gjenbrukes til 

tildekking av Deponi 1. 

Tillatelsen gjelder mellomlagring av inntil 4 000 tonn masser til enhver tid. 

Massene skal lagres på gnr. 40 bnr. 51 på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal.

Maksimal lagringshøyde er 4 meter. Område for håndtering av masser skal være 

utilgjengelig for uvedkommende. Virksomheten skal skjerme boliger, nærområde og 

offentlig vei best mulig for skjemmende innsyn. Tildekking av masselager skal kontrolleres 

og vedlikeholdes daglig. Ved behov skal det etableres avskjærende overvannsgrøfter, 

ledevegger eller tilsvarende for å hindre at overvann fra omkringliggende arealer kommer 

inn på anlegget.

Så fremt området ikke er dekket med asfalt skal før oppstart av aktivitet 

forurensningstiltanden i området kartlegges med stikkprøver. Antall prøver og fordeling av 

prøvepunkter skal være representativ for området for mellomlagring.

Tillatelsen gjelder frem til det ikke lengere er behov for å bruke lettere forurensede 

masser til tildekking av Deponi 1.

2. Generelle vilkår

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er 

isolert sett uønsket. Dersom det som følge av unormale forhold oppstår fare for 

forurensing, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere 

eller redusere den økte forurensingsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller 

innstille driften. 

Virksomheten skal så snart som mulig informere Miljødirektoratet om unormale forhold 

som har eller kan få forurensingsmessig bbetydning. Akutt forurensing skal varsles i 

henhold til vilkår 7.4 i denne tillatelsen.

Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke 

virker som forutsatt i vilkårene, kan virksomheten umiddelbart bli pålagt å sette i gang 

ytterligere tiltak. 

2.2 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å redusere faren for forurensing mest mulig, skal bedriften sørge for forebyggende 

vedlikehold av aktuelt utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for 

vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
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2.3. Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 

forskrift om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at 

virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven 

og relevante forskrifter til disse lovene. virksomheten plikter å holde internkontrollen 

oppdatert. 

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 

forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, 

kontroll og overvåkning. Det skal foreligge oppdaterte tegninger og beskrivelser som viser 

anleggets plassering og en beskrivelse av hvordan anlegget er konstruert. Prøvepunkter for 

overvåking skal avmerkes på kart. Det skal også regelmessig føres driftjournal for anlegget.

2.4. Finansiell sikkerhet

Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alle lettere 

forurensede masser ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved 

betalingsproblemer. 

Sikkerheten skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke 

typer masser som anlegget kan motta og de mengder masser som lovlig kan lagres, jf. 

vilkår 1 i denne tillatelsen. Ved eventuell stans eller mislighold av tillatelsen skal 

garantibeløpet dekke kostnader med å ta hånd om massene ved virksomhetens anlegg. 

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av panterett til fordel for Miljødirektoratet i sperret 

bankkonto med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en 

løpende påkravsgaranti fra bank utstedt til Miljødirektoratet på tilsvarende beløp. Dersom 

det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan direktoratet etter en konkret 

vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse. 

Virksomheten skal så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt virksomheten, og 

senest innen 1. juni 2017, sende dokumentasjon for økonomisk sikkerhetsstillelse til 

direktoratet for godkjenning. Den innsendte dokumentasjonen skal også inneholde en 

beregning av kostnadene forbundet med kravet om økonomisk sikkerhet.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas masser ved anlegget, med mindre 

direktoratet har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet. 

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye 

opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet kan også 

stille krav om ytterligere sikkerhet. 

Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende 

innflytelse over selskapet, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og 

senest en måned etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet 
                                           
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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stillet av selskapet og/eller sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. 

Miljødirektoratet kan etter søknad fra driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig 

eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og sikkerhet stillet av eier og/eller bank så 

fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende sikkerhet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes 

eller selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal 

dette meddeles Miljødirektoratet. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 

tillatelsen før Miljødirektoratet har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 

sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er 

ansvarlig etter tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt. 

3. Særskilte krav til håndtering av forurensede masser

3.1 Mottak og klassifisering av masser

Når virksomheten skal ta imot masser fra en leverandør, skal det fremskaffes 

dokumentasjon om massenes forurensningspotensial før massene kan legges på 

mellomlager. 

Det skal tas ut representative prøver av massene som skal klasifiseres. Prøvetakingen skal 

gjennomføres av en uavhengig miljøkonsulent med relevant kompetanse på området. 

Utlekkingstestene skal baseres på prøver som er representative for de massene som er 

tiltenkt mellomlageret. Det skal gjennomføres både kolonnetest og ristetest. Prøvene skal 

være analysert av akkrediterte analyselaboratorium. Massene skal analyseres for 

parametrene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 for lett forurensede masser 

som kan deponeres på deponier for inert avfall. Massene skal holdes adskilt og ikke blandes 

sammen til de er ferdig analysert og klassifisert. Masser med ulik forurensningsgrad fra 

forurensete lokaliteter skal ikke blandes sammen, men håndteres separat.

Forurensede masser som ligger innenfor kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, 

punkt 2.1 for lett forurensede masser som kan deponeres på deponier for inert avfall, kan 

legges på mellomlager. Masser som overskrider grenseverdiene for inert avfall tillates ikke 

mellomlagret.

Virksomheten skal etablere analyseprogram og prosedyrer for karakterisering av mottatt 

masse, som skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, jf vilkår 2.3 i denne

tillatelsen. 

Dokumentasjon på prøvetaking av masser skal vedlegges egenkontrollrapporten jf. vilkår 8

i denne tillatelsen.

Virksomheten skal føre journal med opplysninger om mottak av alle typer masser. 

Registrering av avfallet skal skje på vekt eller volum. Mengder og leveringssteder for avfall 

ut fra anlegget skal journalføres. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll og 

skal oppbevares i minst 3 år. På bakgrunn av journalen skal virksomheten sikre at det er 

balanse mellom avfallsmengder inn til og ut av anlegget, og avfall på lager.
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Driftspersonell ved anlegget skal ha nødvendig kompetanse for å kunne håndtere 

forurensede masser, inkludert kjennskap til gjeldende regelverk.

3.2 Lagring

Massene skal lagres på tett dekke under tak/presenning og skjermet fra vær og vind. Med 

tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig dekke med oppsamlingsmulighet for vann, 

væske og faste stoffer. Tett dekke må ha en slik helning at eventuelt sigevann ikke renner 

over kanten, alternativt at det etableres en kant rundt dekket.

Virksomheten må til enhver tid ha kontroll med hvor mye masser som er mellomlagret og 

hvor massene kommer fra. Mellomlagring fra mottak til videre behandling skal være 

kortest mulig og ikke overstige 14 dager etter mottak, eller avklaring av søknad om 

dispensasjon fra forurensningsforskriften § 2-5, for gjenbruk til tildekking av Deponi 1. 

Ved tillatelsens utløp skal samtlige masser være gjenbrukt eller levert til godkjent mottak.

3.3 Spredning av fremmede- og svartelistede arter

Virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og etablering av 

fremmede- og svartelistede arter i forbindelse med transport og mellomlagring.

4. Utslipp til vann

4.1. Utslippsbegrensninger 

Mellomlagring av forurensede masser skal ikke medføre utslipp til grunn og vann.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 

lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for 

miljøet, skal begrenses mest mulig.

4.2 Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra tilliggende arealer skal avskjæres og ledes utenom 

mellomlageret.

4.3 Sigevann

Sigevann som oppstår i mellomlageret skal samles opp i et lukket system og gjennomgå 

nødvendig rensing før utslipp til Sunndalsfjorden. 

5. Utslipp til luft
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder,

områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for 

miljøet, skal begrenses mest mulig.
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Det skal utføres tiltak for å hindre støvflukt fra mellomlagringen, transport av masser inn 

og ut av mellomlageret, samt ved lasting av massene. Det vises til forskrift om bruk av 

kjøretøy § 3-3 om sikring av gods.

Utslipp av steinstøv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 

mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel 

målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

6. Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke 

overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte 

fasade:

Hverdager Lørdager Søn- og 

helligdager

Kveld 

(kl. 19-23), 

hverdager

Natt 

(kl. 23-07), alle 

døgn

Natt 

(kl. 23-07), alle 

døgn

55 Lden 50 Lden 50 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld. 

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19 - 23.

Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23 – 07.

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med 

tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 

bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og 

lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær 

persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

7. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

7.1. Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere 

resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 

vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte 

alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse-

og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Virksomheten skal ha 

oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og 

miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal 

sendes inn sammen med egenkontrollrapporteringen for 2017, innen 1.mars 2018.
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7.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både 

sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten

skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

7.3. Etablering av beredskap 

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 

tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 

Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid 

representerer. Hvis aktuelt, skal beredskapen mot akutt forurensning øves minimum en

gang per år.

7.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 

forskrift3. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike 

tilfeller. 

8. Rapportering til Miljødirektoratet
Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via 

www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 

bedriftenes egenkontrollrapportering, se www.miljødirektoratet.no.

Årsrapporteringen skal inneholde:

- Årlig mengde motatte forurensede masser totalt, fordelt på tilstandsklasser, jf.

Miljødirektoratets veileder (TA-2553/2009)

- Oppsummering av avfallsmengder og -typer inn og ut av anlegget, og hvor avfallet 

er levert

- Lagerstatus ved starten (1. januar) og slutten av året (31. desember)

- Dokumentasjon på mengde forurensede masser levert til ekstern mottak med 

tillatelse etter forurensingsloven

- Avvik i perioden med oversikt over hvilke korrigerense tiltak som er blitt 

gjennomført

- Oversikt over mottatte klager på nærmiljøulemper

- Konsentrasjon av miljøgifter i sigevannet etter rensing

- Mengde sigevann samlet opp 

Rapporteringen skal også inneholde en vurdering av resultatene og behov for tiltak.

9. Avslutning 
Miljødirektoratet skal varsles når mellomlageret avsluttes.

                                           
3 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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10. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren 

eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for 

forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter 

nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til 

Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 

forurensning. Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere 

garanti for dekning av framtidige utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti 

allerede stillet iht. tillatelsen løper videre inntil Miljødirektoratet etter søknad fra det 

driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik 

sikkerhet.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 

miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god 

tid før start er planlagt.

11. Tilsyn 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 



  

 
Angvik Prosjektering AS 
Angvik Næringspark. 6636 Angvik 
Tel: 91125945 
Hjemmeside: www.angvik-prosjektering.no  
Epost: post@angvik-prosjektering.no 
Giro: 4050.25.26326 
Org. Nr: 991925562 
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Deres ref:   Vår ref: Espen Kjærnli  Sted: Angvik Dato: 16.06.2017 

Varsel om endret planområde, Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune. 

Det vises til varsel om planoppstart av privat reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Nesset 
kommune jfr. brev av 14.03.2016. Underveis i planprosessen er det foretatt sjøbunnskartlegging av 
aktuelt område og behovet for utfylling i sjø har blitt kartlagt nærmere. Forprosjekteringen av 
utfyllingen viser at planlagt fyllingsfot kommer utenfor opprinnelig meldt planområde. Med 
bakgrunn i dette er det behov for å utvide planområdet med ca 160 daa ut i sjøen jfr vedlagte kart.  

Vi ber om at eventuelle merknader til endret planområde sendes snarest og innen 04.08.2017 til 
Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-
prosjektering.no. Kopi sendes til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg i Møre og 
Romsdal eller på epost: postmottak@nesset.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Espen Kjærnli 

Angvik Prosjektering AS 

 

Vedlegg: 

Kart, planavgrensning 1: 12000 og 200000 

Illustrasjon 

 

http://www.angvik-prosjektering.no/
mailto:post@angvik-prosjektering.no
mailto:post@angvik-prosjektering.no
mailto:post@angvik-prosjektering.no
mailto:postmottak@nesset.kommune.no
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 70/17 31.08.2017 

 
 
 
 

GID 021/024 - Oppfylling i sjø og landområde - Klagebehandling 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak 
2 Melding om vedtak 
3 Tilleggsdokumenter Brev og revidert kart 
4 Purring fra Jaron Prosjekt AS 
5 Uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet 
6 Uttalelse fra Møre og Romsdal Fylke 
7 Uttalelse fra Fylkesmannen 
8 Søknad om tillatelse til tiltak 
9 Ett-trinns søknadsbehandling 
10 Merknad fra Ola Sigmund Kvernberg 
11 Merknad fra jan Dagfinn Toven 
12 Merknad fra Lars Kr Kvernberg 
13 Merknad fra Roar Flataker 
14 Pålegg sak 2011/433 
15 Forelegg sak 2011/433 
16 F-sak 118/07 
17 Fullmakt 25.10.2016 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune viser til vedtak i Nesset formannskap, utvalgssak 21/17 med møtedato 09.03.2017 og 
opprettholder avslaget på søknad om oppfylling av et større areal i sjø på eiendommen GID 21/24. 
På eiendommen foreligger det et pålegg datert 29.09.2015, hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-
5. Et pålegg om fjerning av ulovlig bygd molo/utfylling i sjø og krav om tilbakeføring av arealet. 
Klagen tas ikke til følge og vedtaket sendes videre til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
Saksopplysninger 
Søknad om tillatelse til tiltak gjelder oppfylling/planering til kote 3 av terreng, landareal og ut i sjø. 
Hensikten med oppfylling/planering er å skjerme/sikre eiendommen mot hav og bølger samtidig som det 
blir tilrettelagt for fremtidige tiltak. 
Søknaden har vært til høring hos Fylkesmann og fylkeskommunen. Høringsuttalelsene ligger vedlagt. 
Vedlagt saken ligger også merknader til søknaden fra berørte naboer. 
 

Arkiv: :021/024 
Arkivsaksnr: 2016/650-26 

Saksbehandler: Siw Hege Grasmo Nilsen  



På den omsøkte eiendommen ble det i 2005 igangsatt tiltak med flytting av en eksisterende molo og 
utfylling i sjø. Tiltaket var ikke omsøkt. Kommunen har gitt pålegg, datert 10.03.2015 jf. vedlegg nr. 15 
med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-3 og 32-5, om fjerning og tilbakeføring av arealet. En del av 
moloen er fjernet/tilbakeført, men et areal på ca. 390 m² gjenstår. Arealet som ønskes oppfylt ut i sjø utgjør 
ca. 1370 m² og arealet som er pålagt fjernet er en del av dette. Arealberegning er basert på bilder og 
oppmåling fra befaring den 22.03.2017. 
 

 
 
I kommuneplanen er det aktuelle området innenfor opprinnelig strandlinje satt av til erverv (næring) og 
arealet som ønskes oppfylt i sjø har formål Vannareal for allment flerbruk, natur friluftsliv, ferdsel og fiske. 
Området som ønskes oppfylt ligger i strandsonen og kommer innenfor bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 
 
 
Vurdering 
I innkommet klage datert 05.04.2017 under pkt. 2, 3. avsnitt blir det vist til vedtak i F-sak 118/07 og hevdet 
at kommunen sine argumenter ikke har «tilstrekkelig vektighet som begrunnelse for å avvise en søknad». 
Etter ny gjennomgang av dette vedtaket mener kommunen at argumentene er tilstrekkelig som begrunnelse 
for å avslå søknaden fra 2007.  Dette har derimot ingen relevans for behandling av nærværende sak. 
I pkt. 3 hevdes det at kommunen ikke kan avslå å behandle søknaden under henvisning til at den ulovlige 
moloen først må fjernes. Så lenge det omsøkte tiltaket omfatter «moloen» anser kommunen at man har 
tilstrekkelig grunnlag til å kreve at ulovlige forhold bringes i orden før søknaden blir realitetsbehandlet. 
Etter befaring den 22.03.2017 er kommunen av den oppfatning at det foreligger en «molo», det er foretatt 
en ulovlig utfylling enten man kaller det en «molo» eller ei. Ulovlig utfyllingen er ikke fullstendig fjernet 
og forholdet må bringes i orden. Klagers argumenter tilbakevises idet søknaden omfatter ulovlig anlagt 
areal.                                                                                                                
Saken gjelder gnr. 21, bnr. 24 og kommunen forholder seg til hjemmelshaver og ikke en fullmektig med 
begrenset fullmakt. Det blir hevdet at kommunens argument om at tiltaket vil «ha negative 
landskapsmessige virkninger» er oppkonstruert og usaklige argumenter og at det finnes utallige slike 
fyllinger og at likhet for loven må gjelde. Kommunen anser argumentet vedr.  landskapsmessig virkning 
som et saklig argument og viser her til Fylkesmannens merknad av 12.01.2017 (vedlegg 7). Videre må vi 
påpeke at hver sak vurderes individuelt og ulikt faktum kan gi ulikt resultat av saker.  
 



Det blir i klagebrevet vist til byggesaksforskriften § 4-1 pkt e nr 7 som omhandler tiltak som ikke krever 
søknad og tillatelse. Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av denne 
unntaksbestemmelsen. Arbeidet som her er ønsket har et omfang i areal som gjør at det ikke kan regnes 
som et mindre tiltak. Området ligger også i strandsonen og kommer inn under plan- og bygningsloven § 1-8 
forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Utfyllingsretten til strandeier er også betinget av at det 
foreligger offentlige planer/godkjennelser som tillater dette. 
Tiltaket som ligger i sjøen utenfor opprinnelig strandlinje er ikke innenfor mulig utnytting etter gjeldende 
plan. Gjeldende plan for omsøkt område er Kommuneplan for Nesset 2012-2020 vedtatt i Nesset 
kommunestyre 29.03.2012, sak 030/12. I kommuneplanens arealdel er gnr. 21, bnr. 24, innenfor 
opprinnelig strandlinje, avsatt til erverv (næring). Ca. 1370 m² av omsøkt tiltak hører i kommuneplanens 
arealdel inn under vannareal for allment flerbruk, natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. Av omsøkt areal i sjø 
på ca. 1370 m² er ca. 390 m² pålagt fjernet/tilbakeført.  
Kommunen har forståelse for behovet med å sikre eksisterende bygning på eiendommen mot naturkrefter, 
men det omsøkte tiltaket omfatter også areal som er pålagt fjernet/tilbakeført.  
Klagen tas ikke til følge med begrunnelse i at tiltaket omfatter areal som er pålagt fjernet/tilbakeført etter 
Plan- og bygningsloven, femte del, kap. 32 Ulovlighetsoppfølging. 
 
 











 

 
 
 
 
 
         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Melding om vedtak 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
«REF» 2016/650-23 Gunnar Astad, 71 23 11 82 15.03.2017 

GID 021/024 - Søknad om oppfylling i sjø og landområde - Skarshaug 
Invest AS / Erik Langset 

Vi viser til søknad av 17/10-16. 
 
Nesset kommunestyre har i møte 9/3-17, gjort følgende vedtak i saken: 
 
Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/1-17 og til § 19-1 i plan 
og bygningsloven og avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24. 
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et 
tiltak som omfatter denne moloen. 
Tiltaket forutsetter oppfylling til kote 3 og fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 
19/1, ikke 4 m fra som plan og bygningsloven krever. 
Tiltaket vil ha negative landskapsmessige virkninger både for de som ferdes på sjøen og 
ikke minst for landarealet vest for tiltaket. 
 
Kopi av vedtak og saksutredning følger vedlagt. 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen . Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett 
tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
  

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 21/17 09.03.2017 

 
 
 

GID 021/024 - Søknad om oppfylling i sjø og landområde - 
Skarshaug Invest AS / Erik Langset 

Vedlegg 
1 Kopi - Merknad til oppfylling av sjø og landområde på 21/24, Nesset Kommune 
2 Kopi av brev om nabovarsling for oppfylling i sjø og landområde, gnr 21/24 i Nesset 

kommune 
3 Kopi - merknader til tiltak - utfylling/molo 
4 Kopi - merknader til tiltak - oppfylling i sjø 
5 Dispensasjon frå kommuneplan om utfylling i sjø og landområde gnr21 bnr24 - 

Skarshaug Inveset AS/ Erik Langset 
7 Oppfylling i sjø og landområde - gbnr 21/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 
8 GID 021/024 - Søknad om tillatelse til tiltak - oppfylling i sjø og landområde 
9 Ett-trinns søknadsbehandling - søknad om tillatelse til oppfylling i sjø og landområde - 

utfylt skjema 
10 Situasjonskart 
11 GID 021/035 - Forelegg for manglende oppfylling av pålegg- Skarshaug Invest AS 
12 ortofoto Høvika 
13 A02.01-55 -Tillegg til Søknad om tillatelse, med kartvedlegg 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/1-17 og til § 19-1 i plan og 
bygningsloven og avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24. 
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et 
tiltak som omfatter denne moloen. 
Tiltaket forutsetter oppfylling til kote 3 og fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 19/1, 
ikke 4 m fra som plan og bygningsloven krever. 
Tiltaket vil ha negative landskapsmessige virkninger både for de som ferdes på sjøen og ikke 
minst for landarealet vest for tiltaket. 
 

Arkiv: 021/024 
 

Arkivsaksnr: 2016/650-19 
 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 
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Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 
Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/1-17 og til § 19-1 i plan og 
bygningsloven og avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24. 
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et 
tiltak som omfatter denne moloen. 
Tiltaket forutsetter oppfylling til kote 3 og fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 19/1, 
ikke 4 m fra som plan og bygningsloven krever. 
Tiltaket vil ha negative landskapsmessige virkninger både for de som ferdes på sjøen og ikke 
minst for landarealet vest for tiltaket. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Jaron Prosjekt AS søker på vegne av Skarshaug Invest AS om tillatelse til å 
oppfylling/planering av terreng vest og nord for den store hallen på tomta. Det skal også fylles 
ut i sjøen. 
Hensikten med oppfyllingen er ifølge søknaden å skjerme eiendommen mot bølger og legge 
til rette for fremtidige tiltak. 
Se kart som følger søknaden og sammenlign med ortofoto tatt i 2012. Bildet viser gammel 
strandlinje, blå strek samt utfylt areal. 
 
Saken har vært på høring hos fylkesmann og fylkeskommune. 
Fylkeskommunen mener at tiltaket er så omfattende at det bør utarbeides reguleringsplan for 
eiendommen. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har ikke ytterligere anmerkninger til tiltaket enn det som var sagt i 
forbindelse med en søknad om utfylling i sjøen i 2007, men presiserer meldeplikten til museet 
dersom kuturhistorisk materiale oppdages. 
 
Fylkesmannen frarår at det blir gitt dispensasjon av hensyn til de landskapsmessige 
virkningene tiltaket medfører.  
 
Det blei den 29/9-15 gitt et pålegg til Skarshaug Invest AS  om å fjerne tidligere bygd molo 
fra eiendommen. Denne moloen var bygd uten tillatelse. Det tiltaket det søkes om nå omfatter 
denne ulovlig bygde moloen. 
 
Moloen er enda ikke fjernet og kommunen sendte derfor et forelegg til eier den 24/1-17. Et 
forelegg har virkning som en rettskraftig dom hvis det ikke blir reist søksmål mot kommunen 
innen 30 dager etter at det er forkynt. 
 
De tre nausteierne like vest for det søkte tiltaket er alle sterkt mot oppfylling/utfylling. De 
hevder at dagens situasjon med den ulovlig bygde moloen skaper vansker ved at sjøen som 
treffer moloen slår tilbake mot nausta. En ytterligere fylling vil forsterke dagen situasjon. 
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Vurdering 
Rådmannen mener at det blir feil av kommunen å gi tillatelse til utfylling/oppfylling av et 
areal som omfattes av en ikke løst sak der det både er gitt pålegg og forkynt forelegg. 
Den moloen som er der i dag skaper store vansker for nabonausta i vest. Det var et av 
momenta for å få fjernet denne. Jmfr. pålegget. 
Denne søknaden legger opp til at denne moloen, som rett nok har noe redusert lengde i 
forhold til det opprinnelige, fortsatt skal ligge der. Kanten mot nausta vil antakeligvis bli enda 
høyere og fyllingen starter helt i byte mot 19/1. En slik fylling skal ha en avstand til byte på 4 
m.Oppfylt areal vil bli på kote 3m i følge søknaden.  
I tillegg til dette har fylkesmannen frarådd tiltaket på grunn av negativ landskapspåvirkning. 
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Purring vedr.:  
Søknad om tillatelse til tiltak – oppfylling i sjø og landområde, gnr. 21/24 i Nesset kommune. 
 
 
Grunneier:    Skarshaug Invest AS, v/B S Skarshaug,  6487 Harøy 
Tiltakshaver:    Erik M. Langset, etter fullmakt fra Skarshaug Invest AS 
Ansvarlig søker/prosjekterende: Jaron Prosjket AS,  Birkelandvegen 65 C,  6423 Molde 
 
 
Det vises til vår ovennevnte søknad, datert 17.10.16, samt til kommunens «foreløpige svar av 
02.11.16». 
 
Etter pbl`s frister for kommunal behandling av vår type søknad, har kommunen 12 uker til 
dispensasjon for saksbehandling/vedtak. Denne fristen gikk ut 16.01.17, uten at noe vedtak er 
mottatt. 
Dette innebærer at kommunen har mistet muligheten for å kreve gebyr for saksbehandling av 
søknaden. 
 
Tiltaket, som kun omfatter oppfylling/planering av terreng, landareal og delvis ut i sjø, er 
innenfor gjeldende kommuneplan, og jordskifterettens reviderte grenser. Kommuneplanen angir 
arealet som næringsvirksomhet. 
 
Eiendommen vil bli arrondert for skjerming og sikring mot hav og bølger, samt tilrettelagt for 
fremtidige tiltak. Terrenget vil også bli hevet til ca kote 3,0 som følge av havnivåets stigning, i 
tillegg til bedre skjermingseffekt mot bølgekraften. 
 
I forbindelse med søknad i 2007 om utfylling i sjø og oppfylling vest for "grønnhuset" ble det 
innhentet uttalelse fra Møre og Romsdal fylke, NTNU Vitenskapsmuseet og Kystverket. Nevnte 
instanser hadde ikke merknader til tiltaket.  
 
Det må også anføres at tiltakshaver har kontaktet anerkjente geologiske eksperter vedr. bl.a. jord- 
og flomskred, som uttaler at det ikke er stor fare for denne type skred i området. 
 
Utover dette kan vi ikke se at det er relevante instanser som anses å ha noe bidrag i sakens 
anledning. 
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For øvrig kan nevnes at tiltakshaver, etter orkanen «Dagmar», fjernet moloen mot gnr. 19/1, 
tilsvarende 120 lass stein, for å reparere skadene på egen molo etter orkanens herjinger. Dette 
skjedde sommeren 2012. 
 
 
Vi imøteser nå en snarlig og positiv behandling. 
 
Dersom det er andre spørsmål mv. vedr. saken, ber jeg om å bli kontaktet pr. telefon eller pr. epost 
for nærmere orientering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jaron Prosjekt AS 
Jann Reistad                                                                                                                                            
 
 
    
Kopi: Erik Langset, Høvika, 6460 Eidsvåg 



Fra: Dokpost[dok.post@mrfylke.no]
Sendt: 24.01.2017 15:31:51
Til: Kirsti Dybvik Ødegård[kirsti.odegard@mrfylke.no]
Tittel: VS: Marinarkeologisk uttalelse, utfylling i sjø, gbnr 21/24 i Høvika , Nesset kommune

 
 
 

Fra: staale.normann@vm.ntnu.no [mailto:staale.normann@vm.ntnu.no] 
Sendt: 24. januar 2017 15:26
Til: Dokpost <dok.post@mrfylke.no>
Kopi: Anders Røynstrand <Anders.Roynstrand@mrfylke.no>
Emne: Marinarkeologisk uttalelse, utfylling i sjø, gbnr 21/24 i Høvika , Nesset kommune
 

Viser til oversendt sak angående søknad om utfylling i sjø på gnr 21 bnr 24, Høvika, Nesset kommune.

NTNU Vitenskapsmuseet viser til vår uttalelse av 03.09.2007 (vår ref.: 2007/14020) angående dispensasjonssak for
gnr 21 bnr 24, hvor det ble søkt om flytting av molo som var oppført uten tillatelse. NTNU Vitenskapsmuseet hadde
den gang ingen anmerkninger til tiltaket, men henviste til aktsomhet og meldeplikt, jfr. kml § 14 tredje legg samt § 8
annet ledd.

Tiltakshaver, Jaron Prosjekt AS, har den 17.10.2016 søkt om tillatelse til utfylling i sjø på samme eiendom. Saken er
behandlet med bakgrunn i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml). Utfyllingen det nå søkes om medfører
inngrep i et større sjøområde enn det omsøkte området fra 2007. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer imidlertid
tiltaket slik at det ikke er nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk undersøkelse.

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen ytterligere anmerkninger til tiltaket, slik det foreligger, men minner om
meldeplikten. Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være
vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc), må arbeidet straks stanses og NTNU
Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kml §14 tredje ledd, konf. § 8 annet ledd, §13 første ledd første punktum og §13
annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for
at det blir overholdt.

Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i en eventuell tillatelse: «Dersom det under arbeid i tiltaksområdet påtreffes
kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 og § 4, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles
omgående.»

Med hilsen

Staale Normann
Arkeolog
NTNU Vitenskapsmuseet
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
Mob.: 924 39 284
Tlf.: 73 59 22 53



Fra: anders.roynstrand@mrfylke.no
Sendt: 16.01.2017 14:28:06
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Emne: Nesset kommune - oppfylling i sjø og landområde - gbnr 21/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
Vedlegg: 

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til dykkar brev 14.12.2016, med ref. 2016/650-3, om søknad om fylling på
land og utfylling i sjø.

Opp- og utfyllinga er planlagt i tilknyting til område avsett til "erverv" i kommuneplanen, men ny utfylling i sjø er
planlagt utanfor avsett utbyggingsområde. Vi har ikkje merknader til søknaden ut frå regionale interesser, men ber
kommunen vurdere om fordelane ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Tiltaket er såpass omfattande at
det synest å vere behov for å utarbeide reguleringsplan for området.

Vi har bedt NTNU Vitenskapsmuseet om ei ny vurdering av fylling m.o.t. marinarkeologiske interesser. Vi har ikkje
fått tilbakemelding, men vil ettersende eventuelle merknader frå museet.

Mvh

Anders Røynstrand 
Rådgivar, plan‐ og analyseavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune
tlf. 71 28 02 39



' FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Vår dato Var ref.

12.01.2017 2016/7439/KREI/421.3
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Nesset kommune lcilb/63°
Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÃG l ROMSDAL

_____b____________

Nesset kommune

Dispensasjon frå kommuneplan om utfylling i sjø og landområde gnr21

bnr24 - Skarshaug Inveset AS/ Erik Langset

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt

Det blir søkt om utfylling i sjø og fylling på land på eigedomen gnr21 bnr24.

Kommunen opplyser at dei den 10.03.2015 gav pålegg om å fjerne tidlegare fylling på

grunn av manglande byggeløyve.

Natur- og miljøverninteresser

I kommuneplanen er det aktuelle arealet satt av til erverv (næring), medan arealet der det

er tenkt fylt i sjø har formål Vannareal for allment f/erbruk, natur friluftsliv, ferdsel og fiske  i

kommuneplanen.
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Det er ikkje registrert spesielle naturverdiar i området, men ei fylling som omsøkt vil ha

negative landskapsmessige verknader både for dei som ferdast på sjøen, og ikkje minst

på land vest for arealet. Vi viser til merknadane som har kome inn frå nausteigarari

området og finn det uheldig dersom det blir gitt løyve til fylling som kan bidra til at

eksisterande bygningar blir meir utsatt for sterk sjø.

Fylkesmannen i Møre g5__R_9msdal — Postboks  2520,  6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmriostmottak@ilkesmannen.no  — Organisasjonsnr.: _971_[ _7_6_t§ 0§7_



Konklusjon

Av omsyn til landskapsmessige verknader frarår Fylkesmannen at det blir gitt

dispensasjon som omsøkt.

Med helsing

Kristin Eide

senioringeniør

Jon Ivar Eikeland (e.f.)
fagsjef- plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
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Søknad  om  tillatelse til tiltak  -  oppfylling i sjø og landområde, gnr.  21/24 i Nesset  kommune.

Grunneier: Skarshaug Invest AS, v/B S Skarshaug, 6487 Harøy

Tiltakshaver: Erik M. Langset, etter fullmakt fra Skarshaug Invest AS

Ansvarlig søker/prosjekterende: Jaron Prosjket AS, Birkelandvegen 65 C, 6423 Molde

1.0 Tiltak.
Eiendommen, gnr 21/24, er i kommuneplan avsatt til erverv (tidl. Høvik fiskeanlegg).

Tiltaket, som nå kun omfatter oppfylling/planering av terreng, landareal og delvis ut i sjø, er innenfor
gjeldende kommuneplan, og jordskifterettens reviderte grenser.

Eiendommen vil bli arrondert for skjerming og sikring mot hav og bølger, samt tilrettelagt for fremtidige
tiltak. Terrenget vil også bli hevet til ca kote 3,0 som følge av havnivåets stigning, i tillegg til bedre

skjermingseffekt mot bølgekrafien.

Dette ønskes ennomført i nær fremtid for å nyttigøre seg tilgang på gode fyllmasser.

Det vises også til avtale mellom Erik Langset og Ola Sigmund Kvernberg av 03.04.11 om oppfylling av
deler av området med tilengelige steinrnasser fra Tjellefonna.

2.0 Litt historikk om tidligere søknader og hendelser.

2.1 Vedr. søknad i 2007 om utfylling i sjø.
I forbindelse med søknad i 2007 om utfylling i sjø og oppfylling vest for "grønnhuset" ble det innhentet

uttalelse fra Møre og Romsdal fylke, NTNU Vitenskapsmuseet og Kystverket. Nevnte instanser hadde ikke
merknader til tiltaket.

Nesset kommune avslo derimot å godkjenne deler av den omsøkte utfylling, uten å begrunne dette utover

"En molo vil og gi påvirkning av miljøforholdene  i  nærmiljøet." I  saksutredningen er nabo mot vest sitert på
at "den nye moloen gir ulemper iform av utvasking foran naustene og økt opphoping av drivved, i forhold

til det man gjorde tidligere." Utover dette ble det ikke angitt noe begrunnelse for avslaget.

De anførte argumenter har ikke tilstrekkelig vektighet som begrunnelse for å avvise en søknad.

Rådgivende ingeniør og arkitekt innen:

Byggprosjektering Brannkonsept Uavhengig kontroll
Byggeledelse Prosjektledelse Ansv. utførende innen bygg og anlegg

Arealplan Kommunalteknikk
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Vedtak, spesielt avslag, skal etter forvaltningsloven både vise til lovhjemrnel, og bygge på en saklig

begrunnelse der faktiske forhold veies for og mot. Kommunens vedtak oppfyller ikke disse lovforutsetninger

på noe sett og vis.

For øvrig kan nevnes at tiltakshaver, etter orkanen «Dagmar», flyttet 120 lass stein fra nevnte fylling/molo

over til molo ved egen boligeiendom. Dette for å reparere skadene etter orkanens herjinger.

2.2 Konkrete hendelse.

Det må også nevnes i sakens anledning at naustene på naboeiendommen ble skyllet bort av bølgekrefiene for

en del år siden, og lenge før det var foretatt noe oppfylling på tiltakshavers eiendom. Naustene havnet da i

elva, 100 meter lengre øst. Dette ble også bekreftet av nabo under en befaring i området den 10.12.13.

Noen av naustene har også blitt skadet av bølgelceftene etter at noe utfylling er foretatt.

Disse hendelser viser med all mulig tydelighet at det ikke er avgjørende sammenheng mellom omsøkt

utfylling og problemer for naustene. Hovedproblemet for naustområdet er derimot at terrenget er for lavt i

forhold til havnivået, og at terrenget i stor grad består av for løs byggegrunn, samt at noen av naustene

bygningsmessig ikke er dimensjonert for å takle de påkjenninger som må naturlig forventes i dette området.

3.0 Nabovarsling /  Merknad fra nabo.
Naboliste ble innhentet fra Nesset kommune. I samsvar med nabolisten ble nabovarsel ble den 23. mai d.å.

sendt rekomniandert til de 2 eksteme naboer, med merlcnadsfiist 25.05.16. Ved brev 01.06.16, fra

kommunen, ble vi orientert om at det i tillegg var 3 andre eiendommer som var aktuelle naboer. Disse fikk

derfor også tilsendt sakens nabovarsling.

3.1 Det innkom 4 merknad. Disse vedlegges saken i sin helhet.

Mottatte merlcnad er fi-a følgende:

1. Ola Sigmund Kvemberg
2. Jan Dagfmn Toven

3. Roar Flataker

4. Lars Kristian Kvemberg

3.2 Stikkordsmessig refereres følgende fra merlcnadene.

0 Kan ikke godta  plan  om oppfylling og forlengelse  av  eksisterende fjølling i  sjø og landområde ved

naust på gnr 19/1.

0 Eksisterende, ulovlige fiflling i  sjø  er forlangt fjemet  gjennom mange år.

0 Om fj/llingen blir utført som vist på tilsendt tegning, er dette meget uheldig for naustene vi har

vest for  fizllingen.

Vi har to  ganger  fått skade på våres naust i den perioden den ulovlige moloen har vært der.

Fyllingen har forstyrret «sjøens gang» iflæra ved naustene. Særlig ved vind og bølger fra vest

og sørvest.

3.3 Kommentarer til mottatte merknader, i stikkordsforrn.

0 Eiendommen, gnr 21/24, er i kommuneplan avsatt til erverv, dvs. næringsformål.

0 Skal eiendommen kunne nyttiggjøres til formålet, må den bygges opp til en kotehøyde som er

forenlig med at den ligger ned mot sjø, og skal takle sjøens alle påvirkninger, herunder stormflo.
J fr. «Vegleiaren frå Klimatilpassing Norge». Med dagens, og videre stigende havnivå, er

nødvendig terrengnivå min. 3,0 m.

0 Naustene til klageme ligger på kotehøyde 1,5  -  2 meter. Dette er den viktigste årsaken til at
naustene er svært utsatt for bølger, vær og vind, i tillegg til at byggene bygningsmessig er svake
mot ytre påkjenning.

0 Det gjentas også at naustene på naboeiendommen ble skyllet bort av bølgelcrefiene for en del år

siden, og lenge før det var foretatt noe oppfylling på tiltakshavers eiendom. Naustene havnet da i

elva, 100 meter lengre øst. Dette ble også bekreftet av nabo under en befaring i området den

10.12.13.



0 Den omsøkte terrengoppfylling vil ikke influere negativ pâ naustnaboene mot vest.

4.0 Eventuell nye bygningsmessige tiltak m.v.
Det foreligger ikke aktuelle planer for bygningsmessige tiltak på eiendommen pr. dato. Det har dog vært en
del seriøse forespørsler de siste årene om etableringer av næringsvirksomhet. Men da eiendommen ikke
kunne klargjøres  på  forholdsvis kort tid, har disse ikke ført frem.

Tiltakshaver har kontaktet anerkjente geologiske eksperter vedr. b1.a. jord- og flornskred, som uttaler at det
ikke er stor fare for denne type slced i området. Ved eventuelle senere byggetiltak vil problemstillingen mer
konkret bli vurdert opp mot byggetiltaket og dets plassering. Da vil det også bli vurdert eventuelle behov for
gnmnboring.

5.0 Vedr. sentral godkjenning/ ansvarsrett.
Undertegnede har unnlatt å fornye sin sentrale godkjenning. Dette som følge av at virksomheten nå er under
nedtrapping, pga. eiers forestående pensjonering. Det vedlegges derfor erklæring om ansvarsrett.

Søknadsdokumenter.

Vedlagt følger i l eksemplar: Vedlegg nr.

0 Sølmadomtillatelsetiltiltak: 1

0 Opplysninger gitt i nabovarsel: ................................................................... _. 2
0 Kvittering for nabovarsel: ......................................................................... ..  3

0 Erklæring om ansvarsrett, Jaron Prosjekt AS: .................................................. ..  4

0 Merknad fra naboer: ................................................................................. ..  5

0 Situasjonsplan, tegning A02.01-801: .............................................................  .. 6
0 Avtale mellom Ola S. Kvemberg og Erik Langset om utfylling av steinmasser: ......... _. 7

Vi imøteser en snarlig og positiv behandling.

Dersom det er andre spørsmål mv. vedr. saken, ber jeg om å bli kontaktet pr. telefon eller pr. epost for
nærmere orientering.

Med vennlig hilsen

ron  kt AS k
Reistad

Kopi: Erik Langset, Høvika, 6460 Eidsvåg
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Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven  §  20-3, jf.  §  20-1

l:I Rammetillatelse
E Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for  3  ukers
- _ J N I

Saksbehandnng If' 5 21 7 anne' ledd? I3 a El 9 Berører tiltaket eksisterende eller E] Ja

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker "°'"“‘“9° a'°°"‘-°‘P'a5‘°'7
. Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før

brengger sentra' 9°dk]°""'"9? U Ja EI  Na' igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. .
Kulturminneloven §  25. andre ledd? El  Ja Il]  Ne'

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før

 
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i

mat""‘k°'°"' igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

Gnr. I  Bnr. l  Festenr.  l  Seksjonsnr. Bygningsnr.  l  Bollgnr.  I  Kommune
Eiendom! 21 24 Nesset
byggested Adresse Høvika Poslnr.6460 I Poststed Eidsvåg

-Planlagl Bygn.typekode (jf. s. 2)lag k‘ _
brumorman —lBoIig flFrmdsmlig mGamsje l—xIAnnet: s "v Terrengoppfylllng

NYE W99  09  W099 Nytt bygg ') I_I Parkeringsplass ') I_I Anlegg l—]Veg l—]vesenuig terrenginngrep

Endrlng av bygg _l Tilbygg. påbygg, underbygg ') [W Fasade
°9 anlegg _] Konstruksjon I I Reparasjon I-I Ombygging I_I Anlegg

Tmakets a" Endrlns HV bfuk —_l Bruksendring I_I Vesentlig endring av tidligere drift
pbl  §  20-1

(flare kryss mullg) ‘“"‘"9 -I Hele bygg ') I I Deler av bygg 'i [_] Anlegg
_:V:I'rIl.lekn. lIr,1slalIas].")j Nyanlegg ') fl  Endring n  Reparasjon

n n av ruke-
gnhgg jgbgng :I Oppdeling I_I Sammenføyning

lflnh99"lfl9- UH" :I innhegning mot veg F] Reklame, skilt, innretning e.l.
") Byggblankett 517-5 fylles ut og ") Gjelder kun når installasjonen

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til "him

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175) Å - l XI

Dispensasjonssøknad (begrunneIseNedtak) (pbl kap.  19) 3 _ I  2

Nab Il Kvittrl fo bo I/0  I I  itti _n  gm” .'22 m°.k'r‘.%a 'rifrrrrlafiår Fé1¥.Z"3.%%' nader ° l_l
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D - l—l

Tegninger E - l å

Redegjørelser/kart F - I  X

Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan G - n

Boligspasifikasjon  i  Matrikkelen H - I }(

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet l - I

Andre vedlegg 0 - I-I

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene  i  henhold  av  plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoneri pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til  à  stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak _ Org.nr. Navn  _

 ekt AS 998321476 Erik M. Langset
Adresse _ Adresse _

Birkelandvegen  65 C Høvika
Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed

6423 Molde 6460 F. n
Kontaktperson I  Telefon I Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer

Jann Reistad 91885234

E-post E-post I Talefon (dagtid)
jann.reistad@gmail.com I‘

4.1./
Gjentas med blokkbokstaver Gjefitas med blokkbokstaver  U / \

Jann Reistad Jann Reistad (e.l.)
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Ola Sigmund Kvernberg                                                                                            06.06.16 

Kvernbergvegen 27 

6460 Eidsvåg 

 

 

 

 

 

Jaron Prosjekt AS/Jann Reistad 

Birkelandsvegen 65C 

6423 Molde 

 

 

 

 

MERKNADER TIL TILTAK 

 

 

 

 

Kan ikke godta plan om oppfylling og forlengelse av eksisterende fylling i sjø og landområde 

ved naust området på Gnr.19 bnr1 Ola Sigmund Kvernberg. 

Eksisterende, ulovlige fylling i sjø er forlangt fjernet gjennom mange år. 

Første gang allerede i 2006. 

Som nabo til 21/24 så ønsker jeg at fylling blir fjernet og at området blir tilbakeført til den 

stand det var før den ulovlige utfyllingen ble utført 

 

 

Hilsen 

 

 

 

 

 

Ola Sigmund Kvernberg 

 

 

Kopi sendes til Byggesakskontoret 

 



ka? i
Jan Dagfinn Toven 03.06.16

Jevikvegen 17

6460 Eidsvåg

26/lb/bS‘o

Jaron Prosjekt AS/ Jann Reistad

Birkelandsvegen 65C

6423 Molde

MERKNADER TIL TILTAKET MED DERES REF:A02.01-051.doc[JR

Det Iigger  i  dag en utfylling/molo, der det foreligger et vedtak på at den skal fjernes, dette må vel

etterkommes, slik at terrenget blir slik det var før utfylling.

Visst fylling blir utført som på tilsendt tegning, er dette meget uheldig for naustene vi har vest for

eiendommen Gnr.21 bnr.24

Dette har det blitt gjort rede for  i  tidligere brev til Nesset Kommune.

Vi har to ganger fått skade på våres naust i denne perioden den ulovlige moloen har vært der og

etter sist gang harjeg ikke bygd opp igjen naustet der det stod, men kjøpt andel i et annet naust,

grunnen til det var at jeg kunne risikere avkorting i forsikring utbetalingen da det var plassert på en

utsatt plass for sjø og bølger og at det hoper seg opp med ting og tang som kommer med sjøen fordi

det blir som en" trakt" som følge av den ulovlige bygde utfyllingen. Forsikringsselskapet ble da

informert om den ulovlige moloen som var anlagt og uttalte da at den er meget uheldig plassert,og at

dem ville vurdere regress ovenfor den som hadde anlagt den.

Alle naustene er bygd før Høvik Fiskeanlegg og utfylling av molo.

Jeg har selv jobbet ved Høvik Fiskeanlegg og det ble etter Nyttårs stormen i-92 laget en mur med

bølgebrytere som fungerer veldig bra mot bygningen som ligger der, når det gjelder eiendommen

ellers, så finnes det sikkert andre måter å sikre den på, enn å foreta den utfyllingen som beskrives i

nabovarslet.

Gjennomføres dette tiltaket vil det få store konsekvenser for Naustene og eiendommene våre.

Mvh

Jan Dagfinn Toven Gnr: 19/bnr29

Kopi sendes til: Nesset Kommune, Byggesakskontoret Kråkholmvegen 2 6460 Eidsvåg
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Lara kr Kvernberg
Kvernbergvegen 42
6460 Eidsvåg
                                                              Jaron Prosjekt AS v Jan Reistad

                                                                Merknad til tiltak  I følge “nabovarsel”
Som eier av naust i fjæra Brnr 19/3 ser eg det som  svært negativt at den ulovlege annlagde bukta 
skal bli endå større , med stor sjanse for skade på nausta som står der.
Dessutan trur eg ikkje planene som er skisserter er tenkt gjennomført (for dette vil aldri bli 
godkjent)  Dette er kun for å halde kommunen”" med godt prat” for å prøve å unngå å fjerne den 
ulovlege fyllinga
som er pålagd fjerna. Eg trur det er bedre de konsentrerer  dykk om å fjerna den ulovlege fylling no, 
enn å fore Nesset Kommune med  “Donald Duck planer”
Dessutan trur eg ikkje ein E-Post med ein kopi av planene utan navn  , å dato held som Nabovarsel.

                          Helsing Lars Kr Kvernberg.

Kopi til Nesset Kommune.

From: Jann Reistad
Sent: Friday, June 3, 2016 10:09 PM
To: flat@online.no ; lars.kristian.kvernberg@nessetpost.no ; jan.d.toven@nessetpost.no
Cc: erik langset
Subject: Gjelder nabovarsling for oppfylling i sjø og landområde, gnr 21/24 i Nesset kommune..

Hei! 

Vedlagt følger nabovarsling til nausteiere, jfr. ovenstående mottakere, som ikke var medtatt i 
naboliste fra kommunen. Eventuelle merknader sendes til Jaron Prosjekt AS innen 2 uker fra dags 
dato, jfr. vedlagt nabovarselskjema.

Mvh
Jaron Prosjekt AS
Jann Reistad
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Som eier av 19/28 i Nesset Kommune har jeg følgende merknader til tiltaket:

Området for tiltaket har allerede en ulovlig utfylling i sjøen. Denne utfyllinga er mindre enn det
tiltaket som det nå er søkt om.

Den eksisterende ulovlige fyllingen har forstyrret "sjøens gang" i fjæra ved naustene.
Særlig ved vind og bølger fra vest og sørvest.
Faren for at naustene ikke står i mot bølgene er også sannsynlig. Med en enda større 
utfylling, blir sannsynligheten enda større for at naustene ikke står i mot været.

Som nabo til 21/24 så ønsker jeg at området blir tilbakeført til den stand som fjæren var før
den ulovlige utfyllingen ble utført.

Dette har vært en årelang strid. At man søker om å forverre situasjonen for naust-eierene 
oppleves arrogant.
Kanskje er dette en ny måte i å vinne tid på.... - I forhold til Nesset Kommune og dagmulkter 
som har påløpt området siden 01.11.15.

Hilsen
Roar Flataker
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Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

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

Skarshaug Invest AS 

Bård Sindre Skarshaug 

6487  HARØY 

 

Att. Bård Sindre Skarshaug 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2011/433-17 Gunnar Astad, 71 23 11 82 10.03.2015 

 

GID 021/035 - Bygging av molo i Høvika  - pålegg om fjerning 

Kommunen viser til vårt brev datert 2/12-14. 

 

Her kommer kommunen med et forhåndsvarsel om et pålegg om å fjerne en molo som er 

påstartet uten byggetillatelse.  

 

Kommunen ga deg frist til 24/12-14 med å komme med en merknad til forhåndsvarselet. Vi har 

ikke hørt noe fra deg. 

 

Nesset kommune gir deg derfor nå et pålegg om å fjerne den ulovlig bygde moloen og det 

midlertidige deponiet og tilbakeføre arealet slik det var før moloen blei bygd og 

steinfyllingen etablert. 

Kommunen setter frist til 1/5-15 med å etterkomme pålegget. 

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist påløper det ei tvangsmulkt på kr 

1000,- pr dag fristen er oversittet. 

Kommunen viser her til hjemmel i § 32-3 og § 32-5 i plan og bygningsloven. 

Det er tiltakshavers ansvar å melde fra til kommunen når arbeidet er gjort slik at dette kan 

bli kontrollert. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
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         Teknisk, samfunn og utvikling 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2011/433-46 Gunnar Astad, 71 23 11 82 24.01.2017 

GID 021/035 - Forelegg for manglende oppfylling av pålegg- Skarshaug 
Invest AS 

Kommunen viser til varsel om forelegg gitt i brev datert 5/12-16. 
 
Det har ikke kommet tilbakemelding på dette varselet om forelegg. 
 
Med hjemmel i § 32-6 i plan og bygningsloven utsteder kommunen et forelegg til Skarshaug 
Invest AS. Forelegget gis på bakgrunn av at Skarshaug Invest AS ikke har etterkommet 
kommunens pålegg om å fjerne en ulovlig bygd molo mot gnr 19 bnr 1 samt å tilbakeføre 
arealet slik det var før moloen blei bygd. 
 
Dette forelegget har samme virkning som en rettskraftig dom dersom det ikke innen 30 dager er 
reist søksmål mot kommunen for å få forelegget prøvd. 
 
Det er ikke mulighet å anke et forelegg. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

SKARSHAUG INVEST AS 
v/B S Skarshaug 
6487  HARØY 
 
 

 













 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 71/17 31.08.2017 

 
 
 
 

Uttalelse - Endring av særskilt fartsgrense FV 62 - Stubø 
 

Vedlegg 
1 Høring - Fv 62 Eidsvåg i Nesset kommune - endring av særskilt fartsgrense 
2 Høringsuttalelse 
3 Høringsuttalelse 
4 Høringsuttalelse 
5 Høringsuttalelse 
6 Høringsuttalelse 
7 Høringsuttalelse - Marianne Stubø 
8 Høringsuttalelse 
9 Høringsuttalelse 
10 Høringsuttalelse - Ingvill Aspås Røkkum 
11 Høringsuttalelse 
12 Høringsuttalelse 
13 Høringsuttalelse 
14 Høringsuttalelse 
15 Høringsuttalelse 
16 Høringsuttalelse 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til brev av 27.06.2017 der det foreslås heving av fartsgrensen fra 50 km/t til 60 km/t.  
Nesset kommune mener det er mange lokale forhold som tilsier at fartsgrensen ikke må heves til 60 km/t 
ved Stubø. Nord for fylkesvei 62 bor det flere småbarnsforeldre og eldre mennesker som må krysse 
fylkesveien for å komme seg på gang- og sykkelveien.  Nesset kommune mener det å øke fartsgrensen vil 
gi dårligere trafikksikkerhet for myke trafikkanter.   
Nesset kommune ber Statens vegvesen legge til grunn høringsuttalelsene fra beboerne i området og ikke 
endre fartsgrensen på strekningen. 
 
 
Saksopplysninger 
Statens vegvesen har i brev av 27.06.2017 sendt på høring forslag om å heve fartsgrensen fra 50 km/t til 60 
km/t i en lengde på 840 meter langs Fv 62 på Stubø.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at Statens vegvesen har vurdert fartsgrensekriteriene på strekningen.  

Arkiv: :Q81 
Arkivsaksnr: 2017/845-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Rådmannen har orientert om forslaget fra Statens vegvesen på kommunens nettsider. Det er mottatt til 
sammen 16 kommentarer/ uttalelser. 

 Mange har inntrykk av/mener av at det kjøres fort i dag på strekningen. Fartsnivået ligger langt 
over 50 km/t.  I stedet for å øke fartsgrensen burde den reduseres.   

 Dette er en strekning som ofte benyttes til forbikjøringer. Beboerne langs strekningen ser daglig 
mange stygge forbikjøringer. 

 Det er ikke en eneste fotgjengerovergang på strekningen fra YX bensinstasjonen til Brekken.  
 Det er uforsvarlig å sette opp fartsgrensen.  Det vil og være et signal at dette er en strekning med 

liten risiko.  
 Det er på Stubø mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil fylkesvegen. 
 Det er mange barn og eldre som bor på motsatt side for gang- og sykkelveien.  
 Det bor mange barnefamilier langs strekningen.  Høyere fartsgrense vil medføre økt trafikkstøy og 

gå utover trafikksikkerheten langs veien når barn må krysse fylkesveien.  
 Mangler sikre krysningspunkt av fylkesvegen. 
 Viktig at Statens vegvesen lytter til beboerne i området. 
 Det bor barn og eldre som er avhengig av rullestol og elektrisk rullatorstol som daglig må krysse 

fylkesveien.  
 En økning av fartsgrensen vil øke støynivået ytterligere.   
 Det er 40 km/t gjennom sentrum og det harmonerer ikke å øke opp til 60 km/ved  YX 

bensinstasjonen. 
 
Vurdering 
Statens vegvesen vurdering og forslag om endring fartsgrensen har bakgrunn i at det er etablert gang- og 
sykkelvei på strekningen frem til Brekken. Gang- og sykkelveien ble offisielt åpnet 2. desember 2009.  
Rådmannen registrerer at det er stort engasjement fra beboerne i området som gjennom innspill har 
beskrevet dagens situasjon og ulemper med å øke fartsgrensen.  Rådmannens oppfatning er at lokale 
forhold tilsier at Statens vegvesen bør skrinlegge forslaget om heving av fartsgrensen  
 

 
 
På strekningen det er foreslått heving av fartsgrensen er det til sammen 13 eneboliger nord for fylkesveien 
62.  Det bor i dag ca 12 – 14 barn som daglig må krysse fylkesveien for å komme seg på gang- og 
sykkelveien. I tillegg er det flere eldre som bor nord for fylkesveien.    
Stubø er et attraktivt boligområde med kort avstand til Eidsvåg sentrum, barnehage, skole- og idrettsanlegg 
med mer. Nesset kommune har ikke åpnet for ny bebyggelse nord for fylkesveien de siste 20 årene, bortsett 
fra en ny bolig.  Den nyeste huset nord for fylkesveien ble oppført som erstatning for et bolighus som lå 
nært inntil fylkesveien og som ble påført store skader ifb med utforkjøring av en lastebil/trailer for en del år 
siden.  De fleste barnefamiliene har kjøpt eldre bolighus, slik at det foregår et generasjonsskifte i området.   



 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
Mottatte innspill fra beboerne i Stubøområdet viser at det er mange argumenter for å beholde dagens 
fartsgrense på 50 km/t.  Det å øke fartsgrensen til 60 km/ t vil trolig medføre høyere gjennomsnittsfart og gi 
økt bekymring og ulempe for beboerne i området og myke trafikkanter. 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

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

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Erna Varhaugvik / 71274202 17/93111-1    27.06.2017 

     

      

Fv. 62 Eidsvåg i Nesset kommune - Endring av særskilt fartsgrense - Høring 

Det ble etablert en forlengelse av gang- og sykkelvegen fra Eidsvåg sentrum mot Toven i 

2009. 

 

Vi har hatt en gjennomgang av fartsgrensekriteriene på strekningen og i den forbindelse 

foreslår vi å heve fartsgrensen fra 50 km/t til 60 km/t i en lengde på 840 meter (merket med 

mørkeblå på vedlagte kartutsnitt). 

 

I det vi viser til §26 i skiltforskriften av 7. oktober 2005, ber vi om at deres uttalelse til 

forslaget innen 21. august 2017. 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

Seksjonsleder Varhaugvik Erna 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal politidistrikt, Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND 

Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 



Fv. 62 Eidsvåg - fartsgrense 
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: S6EKKX

Registrert dato: 07.07.2017 20:01:34

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

knut
Etternavn

rånes
Adresse

ljøsmyrveien 22
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg er imot dette fordi det allerede kjøres for fort på den aktuelle strekningen. Det vil bli en betydelig økning i støy
spesielt fra tunge kjøretøy. Det må foretas farsmålinger og støymålinger for å bekrefte det jeg påstår men siden jeg
bor på den aktuelle strekningen og ferdes der daglig har jeg lang erfaring med hastigheten på trafikken og hva
farten på kjøretøyene der gjør med støyen. Spesielt på kveld og natt kjøres det altfor fort der og jeg trodde heller at
hastigheten ble vurdert senket (eventuelt med fartshumper) istedenfor motsatsen. Mvh. Knut Rånes
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: EQZJMH

Registrert dato: 08.07.2017 14:45:59

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Tove Kristin
Etternavn

Stubø
Adresse

Stubøveien 39
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg ønsker ikke at dette forslaget skal settes i livet. Det er etter min mening et dårlig og farlig forslag. Det kjøres alt
for fort her i dag på tross av 50 sone, og settes fartsgrensa ytterligere opp vil det gi et signal til bilistene om det ikke
er så farlig å kjøre fort på denne strekningen. Vi har både små barn og ungdom i gata som krysser veien både her
og der uansett hvor det blir satt opp gangfelt. Slik er ungdommen og det må tas med i betraktning. Det finnes ingen
alternativ trasé for de største kjøretøyene, så denne fylkesveien er eneste vei for all trafikk. Hva er hensikten lurer
jeg på. Hva vil det oppnås med høyere fart? Ikke lavere fart i alle fall.
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: AQHH2N

Registrert dato: 08.07.2017 14:57:01

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Edgar
Etternavn

Solbak
Adresse

Stubøveien 39
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

47450156
E-post

edgar.solbak@nessetpost.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg er meget kritisk til økning av fartsgrensen på Stubø, av følgende grunn:
- Dette er i dag en strekning der fartsnivået ligger langt over det som er tillatt (50km). En økning av fartsgrensen vil
gi et signal om at det kan kjøres enda fortere. Dette er betenkelig da det bor mange barnefamilier langs
strekningen. Området framstår og oppfattes som en del av sentrumsområdet i Eidsvåg, og det gir et dårlig signal til
lokale og andre kjørende at har kan det kjøres fortere.
- At det er kommet gang og sykkelveg på strekningen har gjort det mye tryggere, men det blir helt feil å "bruke opp"
den økte sikkerheten ved å sette opp farten. Det er mange som må krysse veien for å komme til  gang og
sykkelveien.
- Det ligger mange hus tett inntil veien på strekningen og en høyere fartsgrense vil medføre økt støy fra trafikken.
Det er mye tungtransport på strekningen og de har fartsøkning i østlig retning og bruker motorbrems motsatt vei,
noe som genererer mye støy.  Dette er en ulempe som er helt unødvendig å påføre beboerne for at bilistene skal
spare noen sekunder i kjøretid.
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: RJHGTY

Registrert dato: 08.07.2017 16:06:41

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Sunniva
Etternavn

Sæthermyr
Adresse

Stubøvegen 34
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

48434932
E-post

Sunnivarenee3@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Det er så mange barn på motsatt side av gangfeltet. Det er livsfarlig for de som skal gå til skolen. Folk kjører alt for
fort allerede å det er null hensyn til barn som bor i området.
Øking av fartsgrensen er rett "hautullåt".
Skulle heller vert satt opp skilt om " kjør sakte, barn leker. Gang overfelt å fartsdomper.
Det er tifelle der en lastebil har kjørt inn i et hus å postkasse stativ  kjørt ned.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 4PJ2JS

Registrert dato: 08.07.2017 20:00:38

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Inger Mari
Etternavn

Stubø
Adresse

Stubøveien 39
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg har sterke motforestillinger til at det blir økt fartsgrense her på Stubø. Jeg er redd hver gang jeg krysser veien
for å hente posten, da det kjøres fryktelig fort her på langstrekket forbi her vi bor. Dersom det blir enda høyere fart
enn i dag, vil helt klart farten øke dertil. Jeg synes ikke bøtene for å råkjøre her vi har masse folk skal bli lavere.
Fartsgrensen burde heller settes ned. Det er uansvarlig med tanke på barna som bor her.



Høyringsuttale (KF-239) - side 1

Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: SZZCJU

Registrert dato: 09.07.2017 18:34:49

Innleiing
Uttalen blir gjeven
¤ Personleg
Opplysningar om innsendaren
Førenamn

Marianne
Etternamn

Stubø
Adresse

Stubøveien 42b
Postnummer

6460
Poststad

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

90625904
E-post

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
¤ Nei
Namnet på høyringssaka
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttale
¤ Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under
¡ Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg
Uttale til saka

Eg ønsker ikkje noko endring i fartsgrensa langs Stubøvegen. Økt fartsgrense vil gå ut over tryggleiken langs
vegen, når for eksempel barn skal krysse vegen. Dei siste åra har fleire barnefamiliar flytta til stubøvegen. Høgare
fartsgrense vil også føre til meir støy frå trafikken, spesielt frå all langtransporten som køyrer her.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 3D4U2V

Registrert dato: 25.07.2017 00:26:48

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Kjetil
Etternavn

Sandnes
Adresse

Jevikvn. 29
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

98663874
E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Dette mener er et særdeles uklokt forslag. Vi må ikke glemme at det bor mange barnefamilier på denne
strekningen og fordi om at det har kommet en gangvei, så er det mange som må bevege seg ut i veibanen for å
komme til denne.
Husene på nedsiden av veien står i mange tilfeller veldig tett inn i veien og dette gjør det uoversiktlig og fører til at
bilister kan få enda mindre reaksjonstid.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: Q43YVG

Registrert dato: 24.07.2017 23:28:49

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Andreas
Etternavn

Morewood-Myrvang
Adresse

Stubøvegen 32
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

47356326
E-post

morewood-myrvang@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Å heve fartsgrensen i en sone som allerede har trafikk som ikke tar hensyn til dagens 50kmt grense,er et hodeløst
påfunn av Statens vegvesen.
Vi bor like ved hovedveien i aktuelle område det er snakk om,har tidligere vært i kontakt med med svv ang støy fra
veien og muligheter for flere overgangsfelt. Deres svar var at dette ikke egnet seg fordi det var for lite trafikk pr
døgn. Her er det stor risiko i 50sonen å krysse veien og tungtransport som kjører om natten passerer i 80Kmt ++.
Her skulle det blitt senking av fartsgrensen. Dette forslaget fra svv må stoppes om så jeg lager min egen fartsdump
ved innkjørsel. Bedre å la trafikken kjøre saktere en at vi i det aktuelle område mister hus eller barn grunnet for stor
hastighet i tettbebygd strøk uten overgangsfelt.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: EXYEYS

Registrert dato: 23.07.2017 16:10:18

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Ingvill
Etternavn

Aspås Røkkun
Adresse

Stubøvegen 42
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Det er helt uakseptabelt at fartsgrensen skal bli høyere enn den er på denne strekningen! Folk kjører allerede altfor
for, og blir grensen høyere vil folk kjøre enda fortere. Ikke sikkert Statens Vegvesen er klar over hvor mange
småbarnsfamilier det er på denne strekningen, på begge sider av veien. Og flere kan det bli. Mange har
postkassestativet sitt på motsatt side av veien, og det bor også mange eldre på strekningen. Grensen burde heller
bli satt ned til 40, og det burde vært oftere fartskontroller!



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: WCWRXE

Registrert dato: 14.08.2017 21:58:00

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Johanne
Etternavn

Ranvik
Adresse

Stubøflata 44
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Det er vanskelig å forstå behovet for økt fartsgrense på Stubøflata:

- her er mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil vegen
- det er mange myke trafikanter som går langs denne strekningen hver dag. De som bor på motsatt side for gang-
og sykkelvegen har ingen sikre krysningspunkt av vegen.
- beboere langs strekningen opplever støy fra trafikken. En økning i fartsgrensen vil øke støynivået ytterligere
- strekningen er sentrumsnær og går over i fartsgrensen 40 km/h ved krysset inn til bensinstasjonen YX. Økning av
fartsgrensen harmonerer dårlig med denne sentrumsnære opplevelsen. Fra Molde og inn mot Eidsvåg er det
samme inndeling med en sone med fartsgrense 50km/h før en når sentrum og 40km/h + fartsdempende tiltak som
fartsdumper.

På vegne av Torborg Heggset.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: YFWBT7

Registrert dato: 14.08.2017 19:37:41

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Else
Etternavn

Øyen
Adresse

stubøveien 55
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

98059234
E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg vil protestere mot planene om å heve fartsgrensen på stubøveien fra 50km/t til 60 km/t. Fartsgrensen bør være
som den er i dag, 50 km/t.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 66S5V5

Registrert dato: 14.08.2017 17:48:54

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Ingebjørg
Etternavn

Kvalsvik
Adresse

Stubøveien 37
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

91394730
E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Jeg er sterkt imot at fartsgrensen økes på denne strekningen.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: FY375R

Registrert dato: 14.08.2017 14:48:53

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Dagfinn
Etternavn

Meisingset
Adresse

Stubøveien 84
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

91149693
E-post

dagfinn.meisingset@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Vi bor langs riksvein på Stubøen, helt inntil veien.  Fartsgrensen blir oppjustert til 60 meter rett øst for oss, det vil si
att bilene gir på mot 60 sona, og dem som kommer inn i 60 sona har ikke alltid bremset ned.  Vi har barn i
skolealder som daglig må krysse veien for å komme til gangveien.  Det er ikke en eneste fotgjengerovergang på
denne strekningen fra YX stasjonen og opp til der vi bor.
Att vegvesnet foreslår å øke fartsgrensen til 60 er helt på trynet.  Nå må dem slutte og forholde seg til sludder og
vås å heller lytte til oss som bor her.  Det er og har vært store problemer med fart oppover stubøen i Eidsvåg, dette
forslaget fører bare til att det blir kjørt enda fortere.  Forslaget burde heller vært å sette farten ned til 40 langs
denne strekningen.  Det er like farlig å krysse veien selv om det er blitt gangvei her.
Håper på att dem som sitter med makten i denne saken kan høre på oss som bor langs denne strekningen.  Må og
legge til att det har vært, og er ett generasjonsbytte på boligene langs denne strekningen, men mange barn som
må krysse riksveien for å komme seg til gangveien.

Dagfinn Meisingset.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: BWWFTD

Registrert dato: 10.08.2017 21:57:57

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Arild
Etternavn

Høsteng
Adresse

Hammervollhagen 40
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

90606641
E-post

ahosteng@yahoo.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg



Høringsuttalelse (KF-239) - side 2

Uttalelse til saken

Jeg vil fraråde på det sterkeste å øke fartsgrensen fra 50 til 60 km/t på Stubøen i Eidsvåg.

For få år siden kunne beboerne ved strekningen Stubø - Brekken juble over sikrere skolevei, da den svært
etterlengtede gang og sykkelvegen ble åpnet.

Strekningen er fortsatt ikke fri for farer for de som bor på motsatt side av veien. Disse må krysse gata for å komme
seg til gang og sykkelvegen, noe som utgjør en risiko for stygge ulykker langs strekningen. De fleste boligene eies
av småbarnsfamilier.

Vi som er oppvokst langs denne veien vet at dette er en strekning som ofte benyttes til forbikjøringer og høy fart,
selv om det er en 50-sone.
Å øke fartsgrensen vil gi et signal til bilistene om at dette er en strekning med liten risiko.

Når man ser fartskampanjen til statens vegvesen og politiet på tv om hvor stor forskjell på bremselengden 10 km/t
utgjør, så håper jeg det blir lagt større vekt på sikkerheten til fotgjengerne som må krysse gata i dette boligområdet,
enn de få sekundene billistene sparer på kjøre strekningen mellom Sunndalsøra og Molde.
Økes fartsgrensen, vil farten økes enda mere for de som hele tiden ligger litt over.

Vi som er oppvokst her, ser også at folk kjører saktere i perioder det er fartskontroll, siden mange blir varslet både
på sms og sosiale medier. Ellers i året ser vi at farten gjennomsnittlig er høyere enn fartsgrensa.

Vi håper på å bli hørt, og at sikkerheten til beboere og fotgjengere blir satt høyt i denne saken.
Dette er en unødvendig endring fra Statens vegvesen sin side.

Vi har ingen å miste!

Arild Høsteng



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 4PD8AK

Registrert dato: 10.08.2017 21:52:46

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Hilde Bakken
Etternavn

Knivskenes
Adresse

Stubøvegen 54
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Nei
Navn på høringssaken
£ Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak Hanset Sand
T Endring av fartsgrense, Stubø
Uttalelse
¤ Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
¡ Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg
Uttalelse til saken

Dette forslaget kan ikke på noen måte komme igjennom. Det er alt for farlig for oss som bor langs denne
strekningen, og de som skal ferdes langs. Det er ikke et eneste overgangsfelt til gangveien på de 840 meterne det
er snakk om. Noe det så absolutt allerede burde vært!! Fåtallet av de som kjører her respekterer 50 sona. Mange
ganger om dagen er vi vitne til STYGGE forbikjøringer i denne sona. Å mange av gangene kjører de i godt å vel
over det dobbelte av hva fartsgrensa allerede er. Dette er et helt uforståelig  forslag, det er så mange barnefamilier
som bor langs strekningen også på den siden det IKKE er gangvei å flere barn er på vei i nabolaget. Så det vil si at
denne mulige 60 sona vil bli krysset mange, MANGE ganger daglig. Av små barn, voksne , folk med barnevogner,
sykler å ikke minst et barn som sitter i rullestol å en eldre person med elektrisk rullatorstol.  Dette forslaget må
være svært lite igjennomtenkt, det burde heller bli satt ned til 40 sone å komme minst 2 overgangsfelt. Å veldig
gjerne med fartsdump som i resten av sentrum. For å komme over til gangveien må vår sønn kjøre i rullestol minst
20 meter langs hovedveien for så å krysse den. Er det mye forsvarlig i en 60 sone?! Postkassa vår er på andre
sida å veien. Det er flere steder på den aktuelle strekningen det er veldig uoversiktlige utpåkjøringer fra boliger. Der
bor det også småbarnsfamilier.  På Vinterhalvåret,hvordan vil det bli da tenker dere ? Det er på ingen måte
forsvarlig å sette opp fartsgrensa på denne strekninga.
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Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 
 

Vedlegg 
1 Revidert plankart 30.06 
2 Planbestemmelser - Langsetfeltet 
3 Planbeskrivelse - Langsetfeltet 
5 Ingen merknad til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet - GBnr 56/5 mfl 
6 15_233901-4Uttale - offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Langsetfeltet - i Nesset 

kommune 
7 Fråsegn til offentleg ettersyn - motsegn 
8 Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Langsetfeltet - fråsegn ved 

offentleg ettersyn 
9 Oversiktsplan - Langset 
10 Trekking av motsegn 
11 Særutskrift Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan  Langsetfeltet 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan 
Langsetfeltet, som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset formannskap vedtok i sak 019/17 å legge forslag til reguleringsplan Langsetfeltet boligområde ut til 
offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 1. mai 2017.  
 
Det er mottatt fem høringsuttalelser. Fylkesmannen i Møre og Romsdal fremmet to innsigelser til 
planforslaget. Disse gjaldt forslag med å legge til rette for bygging av pir i strandsonen og boligbygging i 
utsatt støysone langs fylkesveien. Rådmannen har i samråd med forslagstiller tatt ut boligområde BK 1 
(ombygging av «gammelskolen») og piren inn i brakkvanndeltaet i Eidsvågleira. Fylkesmannen har i brev 
av 14.08.2017 av trukket tilbake innsigelsene og reguleringsplanen kan sluttbehandles.  
 
 
Vurdering 
 

Arkiv: :L13 
Arkivsaksnr: 2014/416-25 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Oversikt – Innkomne merknader  
Innspill/merknad Rådmannen kommentar 
Nesset Kraft AS, 16.03.2017 
Ønsker at det blir innregulert areal for ny frittstående 
nettstasjon for 400V (2x2 m) strømforsyning sentralt i feltet.  
 
 

Tas til orientering.  Tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene (§4.2 j) at 
plassering av nettstasjon skal skje i felt 
G1 eller G2.  

Statens vegvesen, 02.05.2017 
Har ingen innsigelse til at det legges opp til avkjørsel fra 
fylkesvei 660 da den ligger på en oversiktlig strekning. Vil 
likevel anbefale å se på en løsning for å koble boligfeltet til 
veien gjennom industriområdet. Foreslåtte løsning medfører at 
skolebarn må krysse fylkesvegen tre ganger for å komme til 
barneskolen. 
 
 
 

Innspill om å koble adkomstvei via 
industriområdet tas til orientering.  
Det er mye tungtrafikk i 
industriområdet.  Rådmannen mener 
det er lite ønskelig å øke trafikken med 
personbiler og i tillegg med myke 
trafikkanter gjennom industriområdet.  
Et slik tiltak vil og medføre 
nedbygging av ytterligere dyrkamark.  
  

Statens vegvesen, 02.05.2017 
Det må på plankartet inntegnes hensynssone frisikt der en ser 
hele vegbanen 140 meter til hver retning, i tillegg frisiktsoner 
internt i planområdet.   

Tas til etterretning. 
Frisiktsoner er inntegnet i revidert 
plankart.  

Statens vegvesen, 02.05.2017 
Har ingen merknad til at byggegrensen mot vei følger 
formålsgrensen f_61-2, men stiller spørsmål til at det tillates å 
bygge på formål BK1. 
Gammelskolen ligger  ca 8,5 meter fra senterlinje vei og ca 5 
meter fra veiskulder, samt i gul støysone fra fylkesveien. 
Kommunen bør vurdere å regulere bort bygningen.   
 

Spørsmål om fortsatt bevaring av 
gammelskolen er drøftet med 
tiltakshaver. I revidert planforslag 
foreslås riving av gammelskolen ved 
gjennomføring av planen slik at en 
unngår konflikt med støy. 
Reguleringsformål BK1 utelates.  

Statens vegvesen, 02.05.2017 
Har ingen merknad til at byggegrensen mot vei tiltak med å 
bygges en støyvoll parallelt med fylkesvegen og 
garasjeanlegget f_G1-2. Påpeker at en støyvoll ikke må hindre 
frisikt i kryss og avkjørsler. Dette bidrar til åpne soner som 
kan minske effekten av en støyvoll.  
 

Tas til orientering. Frisiktsoner er 
avmerket i plankartet.  

NVE, 25.04.2017 
Har ingen merknad til reguleringsplanforslaget. 

Tas til orientering  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 27.04.2017 
Fylkesmannen er fornøyd med at det er satt av ei sone med 
friluftslivsområde langs sjøen, og en vegetasjonsskjerm (som 
er minimum 6 meter) og friluftsområde langs bekken i sør.  
Mener adkomsten til brakkvassdeltaet (Eidsvågleira) er god at 
det ikke er nødvendig med å bygge en pir. Det varsles 
innsigelse til dette tiltaket.   
 

I revidert planforslag tilrettelegging av 
pir utelatt, slik at innsigelsen kan 
trekkes. Det er regulert bevaring av 3 
meter kantvegetasjon på hver side av 
bekken.    

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 27.04.2017  
Byggeområder til boliger, B/T1-T2 og BF 1 og BF2, ligger 
utenom gul støysone. God løsning at garasjeanlegget er 
plassert i gul støysone.  
 
Det er imidlertid ingen god løsning at eksisterende bygning 
(gammelskolen) som ligger i gul støysone og regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse (BK1). Dette 
reguleringsformålet gir adgang til flere nye boligenheter i gul 
støysone, uten at det er utarbeidet tilstrekkelig støyrapport for 
tiltaket som skisserer nødvendige støydempende tiltak er 

 
 
 
 
 
Reguleringsformål BK1 utelates.  
 
 
 
 
 



vurdert. Fylkesmannen anbefaler å endre reguleringsformål 
som ikke gir adgang flere boenheter i gul støysone.  Det rettes 
innsigelse frem til formålet BK1 er endra til å ikke gjelde nye 
boligenheter.  
Fylkesmannen påpeker at gammelskolen i infoland.no er 
registrert som kulturhus/aktivitetshus og er blitt kjent med via 
Statens vegvesen at kommunen i 2015 har gjort vedtak om 
endra bruk til bolig uten at fylkesmannen har fått saken til 
høring.    

 
Gammelskolen ble tidligere benyttet til 
undervisningsrom for musikk- og 
kulturskolen. Nå foregår 
undervisningen i bedre egnet lokaler i 
Eidsvåg barneskole.   
Rådmannen beklager at det har skjedd 
en omdisponering uten at 
fylkesmannen har fått uttalt seg. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 27.04.2017 
Planforslaget har satt av tilstrekkelig med lekeareal og 
bestemmelsene beskriver krav om opparbeidelse. Mener at 
bestemmelsen | 4.5 bokstav c og bør inneholde et minimum av 
funksjonskrav.  
 
 
En bør og følge opp etablering av trygg kryssingssted over 
fylkesveien til gang- og sykkelvegen i retning skolen.  
 

I rekkefølgebestemmelsen § 11. 6 er 
det lagt inn beskrivelse av minimum 
opparbeidelse.   Det vises og til 
uttalelsen fra barn- og unges 
representant som påpeker at benk og 
sittegruppe må utformes slik at 
mennesker som er avhengig av 
rullestol kan integreres her. I tillegg 
omhandler bestemmelsen § 3.5 krav 
om universell utforming.  
 
Trygg kryssingssted over fv 660 bort 
til g/s- veien med f.eks markering av 
gangfelt vil drøftes med Statens 
vegvesen.  

Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (planfaglig 
vurderinger) 
Fylkeskommunen mener at reguleringsplanen imøtekommer 
vilkårene om høy utnyttingsgrad og spesiell hensyn til 
strandsona. Det påpekes og at planforslaget er noe uvanlig ved 
at det legges opp til kombinasjon av omsorgsboliger med 
vanlig boliger i samme utbyggingsområde. For bosette i 
omsorgsboliger vil det være nærhet til sjø, regulert 
friluftsområde og lekeplasser. Boligområdet har en avstand til 
handels- og servicetilbudet i sentrum, som gjør det utfordrende 
for målgruppa i omsorgsboligene å nå tilbudene i sentrum til 
fots.  

 
 
 
 
Tas til orientering. 

Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (kulturminner) 
Ved arkeologiske undersøkelser i 2014 ble det gjort funn av et 
forhistoriske dyrkingslag og ei mulig kokegrop fra tidlig 
romertid (hundreåra etter Kristi Fødsel) 
Fylkeskommunen ber om at lokaliteten enten 

1.  reguleres til vern, med båndlagt område ( H730), 
eller 

2. markeres som et bestemmelsesområde (RpBo), i 
tråd med tidligere brev. 

Fylkeskommunen kan frigjøre lokaliteten uten krav om videre 
undersøkelser i planområdet. Dette forutsettes at lokaliteten 
blir markert som bestemmelsesområde (RpBo), med følgende 
reguleringsbestemmelse, ny § 10,2: « Tiltak i henhold til 
planen er tillatt. Kulturminnet ID 178403 er allerede 
undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med 
dispensasjonen.» 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (samferdsel) 
Den optimale løsningen for sikker kryssing av fylkesveien er 
nok undergang under fylkesveien, men fv. 660 har relativ lav 
årsdøgntrafikk (960 biler i 2013) og fartsgrense 60 km/t på 

 
 
Ny § 10.1 tas inn i bestemmelsene som 
erstatter § 9.2. Plankartet er endret i 
samsvar med innspillet/ merknaden.    



strekningen. Viser til Statens vegvesen for nærmere faglige 
vurderinger.  
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (barn og unge) 
Påpeker at planforslaget viser to lekeplasser mellom 
boligområdet og turveien langs sjøen. Plassering av disse er i 
utgangspunktet god, men for bomiljøet sin del vil det være en 
fordel med en mer sentralt plassert lekeplass.  
Dersom det blir bygd omsorgsboliger innenfor B/T1 og B/T2 
bør det være en synlig lekeplass i nærheten.  
Regulert lekeplass har nokså lang avstand til boliger i BK1, 
knyttet til anbefalinger med at de minste barna ikke skal ha 
lengre avstand til lekeplass under 50 meter fra husvegg.  
 

Foreslått ny reguleringsbestemmelse (§ 
4.5 i) -  det skal etableres sandkasse og 
benk i områdene B/T1- 2.   
 

Notat, 18.05.2017, Felles uttalelse fra Barn og unges 
representant/ folkehelsekoordinator. 
De har kommentert høringsuttalelse fra sektormyndigheten. 
Mener bl.a det er lite hensiktsmessig å legge til for adkomstvei 
gjennom industriområdet inn til boligfeltet.  
Viktig at adkomst til lekeplass og samlingspunkt blir utformet 
slik at arealet blir tilgjengelig for mennesker som er avhengig 
av rullestol.  

 
 
Tas til orientering.  
 
Det vises til reguleringsbestemmelsen 
§ 3.5- krav om universell utforming.  

  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det må påregnes utgifter til fremføring/ forbedring av kommunalt ledningsnett (vann).  
 
Betydning for folkehelse 
Boligområdet ligger forholdsvis nært sentrum og sentralt til med kort avstand til kommunal barnehage, 
skole og idrettsanlegg. 
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NESSET KOMMUNE 
 

Plan ID: 
201701 

 
DETALJREGULERING FOR  
LANGSETFELTET 

Bestemmelser dato: 
10.02.2017 

Sist revidert: 
30.06.2017 

Godkjent dato: 
xx.xx.xxx 

 
 
 I henhold til § 12-5 og 12-6 i PBL gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrensa med reguleringsgrense. 
 

§ 1 FORMÅL 
 Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging og regulere turveg langs 

Eidsvågleira, slik det er skissert i kommuneplanens arealdel.  
 

§ 2 
 

GENERELT 

 
 
 
 
 

Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og hensynssonene, 
jamfør PBL 2008 § 12-5 og 12-6: 
 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF1-2) 
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (G1-2) 
- Renovasjonsanlegg (f_R1) 
- Lekeplass (f_L1-2) 
- Bolig/tjenesteyting (B/T1-2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (o_V1-f_V2) 
- Gang-/sykkelveg (o_GS1) 
- Annen veggrunn - grøntareal 

 
Grønnstruktur 

- Turveg (o_T1-2) 
- Vegetasjonsskjerm (f_VS1-5) 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

- Friluftsformål (o_FF1-3) 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

- Friluftsområde (o_FO1-2) 
 
Hensynssoner 

- Frisikt (H140) 
 
Bestemmelsesområder 

- Bestemmelsesområde (RpBo) 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 

§ 3.1 Plankrav  
Ved byggesøknad for første bolig i et delfelt skal det legges ved situasjonsplan for hele 
delfeltet i egnet målestokk (veg, vann, kloakk og fellesområde). Det skal legges ved 
lengdeprofil og tverrsnitt på veg (terrengprofil). Plassering av brannkummer skal gjøres i 
samråd med brannvernmyndigheten. Situasjonsplanen skal vise løsning for snølagring. 
Beregninger/rapport fra geotekniker skal vedlegges (jfr. rekkefølgebestemmelsene). 
 
Ved byggesøknad for hver enkelt bolig/tomt (veg, vann, kloakk og fellesområde) skal det 
legges ved en situasjonsplan i målestokk 1:500 som skal vise: 

- Plassering, byggehøyde og etasjetall for alle bygninger (høyder skal kotesettes). 
- Takform, takvinkel og møneretning. 
- Utforming og bruk av ubebygd areal/uteoppholdsareal. 
- Vegetasjon, eksisterende og ny. 
- Tilkomst med tilhørende vegsystem og evt. snuplass. 
- Biloppstillingsplasser, garasje/carport og felles parkeringsareal. Ved bygge-

søknad for feltene B/T1-2 skal utforming av tilhørende garasje-/parkeringsanlegg 
på G1-2 vises. 

- Plassering av frittstående nettstasjon for strømforsyning innenfor G1 eller G2. 
 
Vedlagt søknad om oppføring av nye bygg skal det vedlegges et typisk tverrsnitt av 
tomta i to retninger som viser plassering av bygninger med kotehøyde fra ferdig gulv, 
møneretning, parkeringsplasser og eventuelt framtidig garasje (garasjeplassering skal 
være vist), eventuelle støttemurer, uteoppholdsareal, avkjøring (med lengde- og tverr-
profil) samt verdifulle tre. 
 

§ 3.2 Byggegrenser  
Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser som er vist i planen, ellers gjelder Plan- og 
bygningsloven. 
 

§ 3.3 
 

Atkomst 
Det er angitt ankomststeder med avkjørselspiler. Antall tilkomststeder for hvert felt skal 
fastsettes ved byggesøknad. Dersom det ved detaljplanlegging fremkommer bedre 
atkomstpunkt kan dette endres i forhold til planen. Dette må fremgå av situasjonsplanen. 
 

§ 3.4 Terrenginngrep 
Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt og 
beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal søkes å gi 
en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.  
 

§ 3.5 Universell utforming  
Prinsippene for universell utforming skal, så langt som mulig, legges til grunn innenfor 
reguleringsformålene ved utforming av alle trafikkanlegg, uteoppholdsareal, turveger 
m.m. Ut over dette gjelder universell utforming av byggverk slik det er nedfelt i PBL og 
byggteknisk forskrift, TEK 10, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter 
disse. 
 

§ 3.6 Støy 
For utendørs støynivå skal prinsipp og støygrenser i Miljøverndepartementet sine 
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retningslinjer T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, 
legges til grunn. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 10, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 
 

§ 3.7 Kulturminner 
Dersom det under arbeid i området fremkommer gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og det skal sendes melding til 
kulturvernmyndighetene.  
 

§ 3.8 Bygninger sin form, plassering og materialbruk  
Kommunen skal ved behandling av byggesøknader sikre at bygningene får en god form 
og materialbehandling, samt at det blir lagt vekt på å finne en så god løsning som mulig i 
forhold til terrengtilpasning, utsikt for naboer og opparbeiding av gode uteoppholdsareal.  
 

§ 3.9 
 

Private avtaler  
Etter at reguleringsbestemmelsene er satt i kraft er det ikke tillatt ved private avtaler å 
etablere forhold som står i strid med disse bestemmelsene. 
 

§ 3.10 
 

Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og anleggs-
tiltak i området.  
 

§ 3.11 
 
 
 

Vesentlige avvik fra plankart og bestemmelser skal som hovedsak skje gjennom 
reguleringsendring, jfr. PBL § 12-14. Kommunen kan, når forutsetningene er til stede, gi 
dispensasjon fra planen i medhold av PBL § 19. 
 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

§ 4.1 
 
 
 
 
 
 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF1-2) 
a) Området er regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse og innenfor 

området skal det oppføres eneboliger, tomannsboliger og/eller kjedehus. 
b) Konstruksjoner og bruk skal tåle stormflo opp til kote +2,7. Ferdig gulv for rom for 

varig opphold må ligge over kote +3,0. 
c) Maks bebygd areal (BYA) er satt til % BYA = 35 %. Terrasse med høyde over 0,5 

meter fra terreng og parkeringsareal på bakkenivå skal regnes med i % -BYA. 
d) Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. 
e) Det er ikke tillatt med kjeller. 
a) Maksimal tillatt mønehøyde er 9 meter og gesimshøyde er 8 meter for boliger. For 

garasjer/carport er maksimal tillatt mønehøyde 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. 
Ved pulttak er høyeste gesims = mønehøyde.  

f) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, der minst en kan være i 
garasje/ carport.  

g) Bebyggelsen innenfor hvert felt skal ha et enhetlig preg gjennom plassering og 
orientering på tomtearealet og slektskap i detaljer og arkitektonisk uttrykk.  

 
§ 4.2 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (G1-2) 

b) Områda er regulert til garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse. 
c) Innenfor området skal det oppføres garasjer/carporter og biloppstillingsplasser for 

B/T1-2. Garasje/carport og biloppstillingsplasser kan fordeles uavhengig av 
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boenhetens felttilknytning. I tilknytning til garasjer/carporter kan det oppføres sports-
boder.  

d) Maks bebygd areal (BYA) er satt til % -BYA= 45 %. Parkeringsplasser medregnes 
ikke i % -BYA. 

e) Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. 
f) Maksimal tillatt mønehøyde er 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. Ved pulttak er 

høyeste gesims = mønehøyde.  
g) Av estetiske hensyn skal bygningsmassen deles opp i flere enheter og legges inn i 

terrenget som en naturlig del av støyskjermingen for området. 
h) Det arealet som ikke blir benytta til parkering skal opparbeides på en tiltalende måte 

med grøntarealer/beplantning og tilpasses området for vegetasjonsskjerm mot fylkes-
vegen. Innenfor områdene skal det avsettes areal til snuplass for personbil. 

i) Byggegrensen mot fylkesvegen er sammenfallende med formålsgrensen for 
området. 

j) Innenfor et av felta skal det plasseres en frittstående nettstasjon for strømforsyning til 
boligfeltet. 
 

§ 4.3 Renovasjonsanlegg (f_R1) 
a) Området er avsatt til felles renovasjonsanlegg for avfallshåndtering, der selve 

renovasjonsanlegget skal etableres under bakkenivå.  
b) Renovasjonsanlegget under bakkenivå kan plasseres inntil formålsgrensen, mens 

den delen som er over bakken må plasseres innenfor byggegrensa. 
c) Det skal avsettes en biloppstillingsplass slik at en bil kan stoppe ved avlevering av 

søppel. 
d) Endelig utforming skal fremgå av situasjonsplan ved byggesøknad. 

 
§ 4.4 Lekeplass (f_L1-2) 

a) Områda er avsatt som felles lekeplasser for boligområdet, men skal også være 
tilgjengelig for allmennheten. 

b) Områda skal opparbeides som funksjonelle og trygge lekeplasser, også for de minste 
barna.  

c) De skal utformes på en slik måte at den innbyr til varierte former for lek og aktivitet 
for ulike aldersgrupper. Det tillates etablering av baner for ulike ballspill. 

d) Områda skal eies, opparbeides og vedlikeholdes i fellesskap av beboerne. 
 

§ 4.5 
 

Bolig/tjenesteyting (B/T1-2) 
a) Området er regulert til bolig/tjenesteyting og skal benyttes til private boliger og/eller 

omsorgsboliger. 
b) Innenfor området skal det oppføres konsentrert småhusbebyggelse som er sammen-

bygd i kjeder og/eller rekker. 
c) Konstruksjoner og bruk skal tåle stormflo opp til kote +2,7. Ferdig gulv for rom for 

varig opphold må ligge over kote +3,0. 
d) Maks bebygd areal (BYA) er satt til % BYA = 40 %. Terrasse med høyde over 0,5 

meter fra terreng og parkeringsareal på bakkenivå skal regnes med i % -BYA. 
e) Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. 
f) Det er ikke tillatt med kjeller. 
h) Maksimal tillatt mønehøyde er 9 meter og gesimshøyde er 8 meter for boliger. For 
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garasjer/carport er maksimal tillatt mønehøyde 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. 
Ved pulttak er høyeste gesims = mønehøyde.  

g) Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, der minst en kan være i garasje/ 
carport. Garasjer/carport skal opparbeides enten innenfor feltet eller områda G1-2. 

h) Bebyggelsen innenfor hvert felt skal ha et enhetlig preg gjennom plassering og 
orientering på tomtearealet og slektskap i detaljer og arkitektonisk uttrykk. 

i) Innenfor hvert felt skal det sentralt på feltet etableres et areal med sandkasse og 
benk for de minste barna. 

 
§ 5 
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§ 5.1 
 
 

På regulerte trafikkområder er det ikke lovlig med andre anlegg og innretninger enn de 
som er nødvendig for drift og vedlikehold av områdene. Ytterligere behov for areal til 
skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn.  

 
§ 5.2 
 

Kjøreveg (o_V1-f_V2) 
a) V1 er regulert som offentlig kjøreveg. V2 er felles kjøreveg for boligene. 
b) Vegene skal utformes i samsvar med gjeldende normer og retningslinjer, jfr. håndbok 

N100, Veg- og gateutforming.  
 

§ 5.3 Gang-/sykkelveg (o_GS1) 
a) Området er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg. 
b) Der gang- og sykkelvegen ender i fylkesvegen skal det legges til rette for et trafikk-

sikkert kryssingssted uten å anlegge gangfelt. 
 

§ 5.4 
 

Annen veggrunn - grøntareal 
a) Området er avsatt til annen veggrunn – grøntareal og omfatter areal som naturlig 

tilhører vegen, som grøft, skjæring og fylling. 
b) Arealene kan brukes til snølagring så lenge det ikke er til hinder for frisikten. 
 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

§ 6.1 Turveg (o_T1-2) 
a) Områda er avsatt til offentlige turveger. 
b) Turvegene skal utformes på en enkel og robust måte, slik at de kan tåle å bli stående 

under vann ved en evt. stormflo. 
 

§ 6.2 Vegetasjonsskjerm (f_VS1-5) 
a) Områdene er avsatt til vegetasjonsskjerm. 
b) Området VS1 skal beplantes slik at boligområdene blir skjermet mot omkringliggende 

områder. Området kan også benyttes til en mindre sti som binder sammen bolig-
områdene med sjøsiden. 

c) Områdene VS2-3 skal hovedsakelig benyttes til støy- og visuell skjerming mellom 
boligområdene og fylkesvegen. Terrenget skal opparbeides som en voll, der 
garasjene skal kunne bygges delvis inn i terrenget. 

d) Vegetasjonsbeltet innenfor områda VS4-5 langs bekken skal bevares. 
e) Områda skal eies og vedlikeholdes i fellesskap av beboerne. 

 



BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING LANGSETFELTET 

 
 

6 
 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
 

§ 7.1 Friluftsformål (o_FF1-3) 
a) Områdene er avsatt til offentlig friluftsformål. 
b) Innenfor områdene er det ikke tillatt å sette opp bygninger og andre innretninger, 

eller gjøre unødige terrenginngrep som privatiserer eller ødelegger området sin verdi 
som fri- og rekreasjonsområde. 

c) Områda skal eies og vedlikeholdes i fellesskap av beboerne. 
 

§ 8 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

§ 8.1  Friluftsområde (o_FO1-2) 
a) Området er avsatt til offentlig friluftsområde. Området FO1 omfatter sjøen og 

Eidsvågleira, mens FO2 omfatter arealet til bekkeløpet. 
b) Over FO2 tillates det å etablere en gangbru som en videreføring av turveg T1.  
 

§ 9 HENSYNSSONER 
 

§ 9.1 
 

Sikringssone – frisikt (H140) 
a) Områdene er avsatt til frisiktsone. 
b) Frisiktsonene må ikke brukes slik at det på noe tidspunkt er til hinder for fri sikt.  
c) Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til 0,5 m over nivået til tilgrensende 

veger. Høgstamma trær, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i frisiktsonen. 
Kommunen kan kreve sikthindrende vegetasjon og gjenstander fjernet.  

 
§ 10 BESTEMMELSESOMRÅDER 

 
§ 10.1 RpBo: Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID 178403 er allerede undersøkt, 

og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 

§ 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§ 11.1 Før området opparbeides skal det foreligge godkjent plan for kommunaltekniske anlegg 
(veg, vann, avløp). 
 

§ 11.2 Godkjent anlegg for vann og avløp må være ferdig utbygd før det kan gis byggetillatelse 
for hvert enkelt felt.  
 

§ 11.3 
 

Det kan ikke gis ferdigattest for boliger før renovasjonsanlegg, kjøreveger, gang-/ sykkel-
veg og kryssing av fylkesvegen er ferdig opparbeidd i samsvar med godkjente planer. 
Annen veggrunn – grøntareal skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med tilliggende 
kjøreveg og gang-/ sykkelveg. 
 

§ 11.4 Krysset til FV660 skal være opparbeidet etter kravene til geometrisk utforming og frisikt i 
henhold til Håndbok N100 før boliger kan tas i bruk. 
 

§ 11.5 Boligens uteareal, inkludert biloppstillingsplasser og tilkomst, skal være ferdigstilt før det 
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 blir gitt ferdigattest for boligen.  
 

§ 11.6 Lekeplass L2 skal være ferdig opparbeidd og tilrettelagt før første bolig tas i bruk. Den 
skal minimum ha sandkasse, benk og et lekeapparat. Det resterende lekearealet skal 
være ferdigstilt før 2/3 av boligene tas i bruk. 
 

§ 11.7 Geotekniker skal utføre nye geotekniske beregninger for boliger, veganlegg og støy-
voller i forbindelse med prosjektering/byggesøknad, jfr. geotekniske rapporter datert 
20.05.16/22.02.16. Beregningene utarbeides i en rapport som vedlegges bygge-
søknaden. 
 

 
 
 
                 ________________        ________________________ 
                 Dato                                                            Ordfører 
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1. SAMMENDRAG 
 
Planforslaget legger til rette for et nytt boligfelt på eiendommene gnr 56, bnr 3, 5, 12 og 28. 
Strandsona skal holdes tilgjengelig for allmennheten ved å regulere området nærmest sjøen 
til friluftsområde og turveg. Området ble godkjent for boligutbygging gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunen har vedtatt utbygging av 16 omsorgsboliger i Eidsvåg. Plassering er ikke endelig 
vedtatt. Tiltakshaver ønsker å legge til rette bygging av omsorgsboligene i Langsetfeltet. 
 
2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 
Formålet med planen Formålet er å legge til rette for et nytt boligfelt, samt regulere inn framtidig 

turveg langs Eidsvågleira slik det er skissert i kommuneplanens arealdel.  
 

Tiltakshaver Langfjord Hyttefelt AS v/ Odd Arne Langset. 
 

Arkitekt/plankonsulent Arkitektene bbw as, Julsundvegen 4, 6412 Molde. 
 

Krav om 
konsekvensutredning 

Planforslaget er i samsvar med overordna plan, så det er ikke stilt krav om 
konsekvensutredning. 

 
 
3. PLANPROSESSEN OG MEDVIRKNING 

 
 Prosessen med å få bygge ut området til boliger startet under rullering av 

kommuneplanens arealdel. Reguleringsarbeidet er en konkretisering og 
videreføring av dette arbeidet.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 31.03.14. Grunneiere/ 
naboer og private/offentlige instanser fikk tilsendt oppstartsmeldinga den 
10.04.14, som også ble kunngjort i Romsdals Budstikke og Driva. 

 
4. PLANSTATUS  
 
Overordnede planer Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området er 

merket med B13 på utsnittet på neste side. Under kommuneplanprosessen 
ble det fremmet innsigelse til arealformålet og saka ble oversendt til 
Miljøverndepartementet for avgjørelse. I brev av 21.02.14 har departementet 
akseptert arealbruken, men det er blant annet stilt følgende vilkår for 
eventuelt videre planarbeid: 
- Det må tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 

andre interesser i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag (byggegrense 
mot sjø). 

- Høy utnyttingsgrad. 
I kommuneplanens arealdel er en framtidig turveg skissert inn langs sjø-
kanten og området ved gamleskolen er avsatt til offentlig formål.  
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2012 - 2020 

 
Gjeldende 
reguleringsplaner 

Området er ikke regulert. Det er ingen reguleringsplaner som grenser direkte 
til planområdet. Reguleringsplanen for Stubø industriområde ligger litt lenger 
nord for planområdet. 
 

Statlige planretnings-
linjer/ rammer/ 
føringer 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 
• Naturmangfoldlova 
• Folkehelselova 
• Kulturminnelova 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
• Rikspolitiske retningslinjer om universell utforming 
• Jordvernstrategi for Møre og Romsdal 

 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
Beliggenhet 

 
Planområdet ligger like sørøst for Eidsvåg sentrum og vest for fylkesveg 660. 
Det har et areal på 38,80 daa og omfatter følgende eiendommer: 56/3, 56/5, 
56/12, 56/24, 56/28 og 55/119.    
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Dagens arealbruk og 
tilstøtende arealbruk  

Størsteparten av området er landbruksareal og dyrka mark i dag. Ved fylkes- 
vegen er det en gammel skolebygning. Hele strandlinja mot vest er 
karakterisert som brakkvannsdelta og er registrert som raste-, beite- og 
yngleområde for andefugler. Mot nord ligger ei stripe med landbruksareal 
mellom planområdet og et industriområde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deler av planområdet sett fra fylkesveien 

Stedets karakter og 
landskap 
 

Området har ei svak helning mot vest, med bare fem meters stigning fra 
sjøen og Eidsvågleira til fylkesvegen i øst. Sør på planområdet går det en 
mindre bekk med et frodig belte av trær. Området har gode solforhold og flott 
utsikt utover Langfjorden. 
 

Kulturminner/ -miljø Fylkeskommunen vurderer planområdet til å ha et visst potensiale for 
automatisk freda kulturminne og stilte krav om arkeologisk registrering før 
planen blir egengodkjent. Fylkeskommunen utførte i 2014 en arkeologisk 
undersøkelse, jfr. vedlagt rapport. Det ble funnet to automatisk freda kultur-
minne fordelt på en lokalitet: et dyrkningslag og en kokegrop. Dette er spor på 
menneskelig jordbruk og bosetning. Det ble ikke påvist verdifulle kulturminner 
fra nyere tid. 
Den gamle skolen er registrert i SEFRAK-registeret (nummer 1543 6 28).  
 

Naturverdier Eidsvågleira er et stort og viktig brakkvannsdelta med funksjon som hekke-, 
trekk- og overvintringsområde for fugler. Den er også et viktig landskaps-
element og en viktig del av Eidsvåg sin identitet. Sør på tomta går et frodig 
bekkeløp, som tilfører gode kvaliteter til området. 
 

Rekreasjonsverdi/ 
-bruk, uteområder 
 

Kommunen skriver i kommuneplanen at de ønsker å ta vare på de registrerte 
naturtypene i kommunen og samtidig bedre tilgjengeligheten og bruken av 
naturen gjennom ulike tilretteleggingstiltak. Eidsvågleira er en viktig naturtype 
i kommunen som per i dag ikke er godt nok tilrettelagt for rekreasjon. 
 

Landbruk Innenfor planområdet er det ca 22 daa dyrka mark. 

Trafikkforhold Fylkesveg 660 ligger øst i planområdet. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ble i 2013 
målt til 960 biler. Det er ikke registrert ulykker langs fylkesvegen i 
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nærområdet. Forbi planområdet er fartsgrensen 60 km/t og fra sørlig del av 
planområdet er fartsgrensen 80 km/t.  
Det er etablert sammenhengende gang- og sykkelveg på østsiden av fylkes-
vegen, både mot sentrum og videre sørover. Nærmeste bussholdeplasser 
ligger noen hundre meter sør for planområdet og i Eidsvåg sentrum. Det går 
buss både i retning Molde og Sunndalsøra – Oppdal - Trondheim.  
 

Barns interesser Planområdet er i dag ikke særlig mye i bruk av barn og unge. Gamleskolen 
har vært benytta av Kulturskolen, men de har flytta til nye lokaler ved Eidsvåg 
barneskole. 
 

Sosial infrastruktur 
 

I kommuneplanens arealdel fant vi følgende informasjon om barnehage og 
skole i Nesset kommune: Kommunen har 3 kommunale barnehager med 
totalt 89 barn i alderen 0-6 år. I tillegg har kommunen en ikke-kommunal 
barnehage med 24 barn. Det er stor etterspørsel etter småbarnsplasser, og 
her ligger det en utfordring de nærmeste årene. Ikke alle som ønsker et 
barnehagetilbud får det og derfor må kommunen jobbe for å finne kreative 
løsninger inntil de får bygd ut i barnehagen, eller funnet en annen permanent 
løsning som gir plass til alle barn som søker barnehageplass.  
Eidsvåg barne- og ungdomsskole har hatt en nedgang i antall elever siden 
arbeidet med kommuneplanens arealdel starta i 2008.  
 

Universell 
tilgjengelighet 
 

Planområdet er ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet i dag. 

Teknisk infrastruktur 
 

Nesset kraft informerer om følgende eksisterende ledningsnett for strøm-
forsyning: 

 
Kommunen arbeider med ny hovedplan for vann og avløp. Det må legges nytt 
ledningsnett i området, da det eksisterende ikke har nok kapasitet. Det er 
krav til slokkevann og kapasiteten må økes. 
 

Grunnforhold 
 

I NGU sitt løsmassekart ligger området innenfor tjukk havavsetning. Det er 
kjent at det fins forekomster av kvikkleire i Eidsvåg. Planområdet ligger 
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utenfor kartlagte kvikkleiresoner.  
 

Støyforhold 
 

Deler av planområdet ligger innenfor gul sone i vegvesenets støysonekart.  

 
 

Luftforurensing 
 

Vi har ikke kjennskap til at det er problemer med luftforurensning i plan-
området. 
 

Risiko og sårbarhet 
(eksisterende 
situasjon) 
 
 
 
 
 

PBL krever at man skal utføre ei risiko- og sårbarhetsanalyse for både å 
avdekke om det er eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold som vil ha 
betydning for planen, og om planlagt utbygging vil representere nye slike 
forhold. Vurderingene er gjort med bakgrunn i Fylkesmannens sjekkliste, jfr. 
utfylt sjekkliste s. 19-20. 
 
Ekstremvær/ stormflo/havnivåstigning: Siden området ligger ved sjøen, må 
det tas hensyn til stigende havnivå og stormflo. Det nasjonale klima-
tilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
ga i 2009 ut rapporten Havnivåstigning, Estimater av framtidig havnivå-
stigning i norske kystkommuner. Der blir det oppgitt for Nesset kommune at 
en 100 års stormflo (år 2100) kan nå 2,65 meter over NN 1954 (cote 0), med 
en usikkerhet på -20 til +35. 
 
Vannstand: Nivåskissen på neste side viser vannstanden for Eidsvåg (hentet 
fra nærmeste målestasjon i Ålesund). For området er den høyeste observerte 
vannstanden 305 over sjøkartnull (januar 1993), som tilsvarer 172 cm over 
NN 1954. I tillegg til høy vannstand må også bølgehøyde tas i betraktning. 
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Næring 
 

Det er ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet. Litt nord for 
planområdet ligger Stubø industriområde. 
 

Analyser/ utredninger 
 

Følgende rapporter er utarbeidd i forbindelse med denne plansaken: 
- Arkeologisk rapport for Langset boligområde (Møre og Romsdal 

fylkeskommune) 
- Geoteknisk datarapport, datert 22.02.16  
- Geoteknisk vurderingsrapport, datert 20.05.16  
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Planlagt arealbruk Hovedformåla er boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse og bolig/ 

tjenesteyting med tilhørende garasjeanlegg. Det er lagt til rette for felles leke-
plasser og renovasjonsanlegg. Området langs sjøen er avsatt til friluftsformål 
med turveg for å sikre allmennheten tilgang til strandsona. Det er regulert inn 
vegetasjonsskjermer langs fylkesvegen, bekken og nord for boligfeltet. 
 

Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 
- Renovasjonsanlegg 
- Lekeplass 
- Bolig/tjenesteyting 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 
- Gang-/sykkelveg 
- Annen veggrunn - grøntareal 

 
Grønnstruktur 

- Turveg 
- Vegetasjonsskjerm 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

- Friluftsformål 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone 

- Friluftsområde 
 
Totalt 
 

 
     6,64 daa 

  2,08 daa 
  0,12 daa 
  1,62 daa 
  4,25 daa 

 
 

  2,46 daa 
  0,11 daa 
  1,04 daa 

 
 

  1,01 daa 
     3,68 daa 

 
        
     8,37 daa 

 
 

      
 7,37 daa 

 
  38,80 daa 

 
Formålet 
Boligbebyggelse – 
frittliggende 
småhusbebyggelse 
 

Områda BF1-2 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse hvor det skal 
oppføres eneboliger, tomannsboliger og/eller kjedehus. Utnyttingsgraden er 
satt til % -BYA = 35 %. Terrasser med høyde over 0,5 meter fra terreng og 
parkeringsareal skal regnes med i % -BYA. 
Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. Maksimal tillatt møne-
høyde er 9 meter og gesimshøyde er 8 meter for boligene. For garasjer/ 
carport er maksimal tillatt mønehøyde 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. 
Ved pulttak er høyeste gesims = mønehøyde.  
 

Formålet 
Garasjeanlegg for 
bolig-/fritids-
bebyggelse 
 

Innenfor området skal det oppføres garasjer/carporter og biloppstillings-
plasser for B/T1-2. Garasje/carport og biloppstillingsplasser kan fordeles 
uavhengig av boenhetens felttilknytning. I tilknytning til garasjer/ carporter kan 
det oppføres sportsboder. Maks bebygd areal er satt til % -BYA= 45 %. 
Parkeringsplasser medregnes ikke i % -BYA. 
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Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. Maksimal tillatt møne-
høyde er 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. Ved pulttak er høyeste gesims 
= mønehøyde.  
 
Av estetiske hensyn skal bygningsmassen deles opp i flere enheter og kan 
legges inn i terrenget. Areal som ikke brukes til parkering skal opparbeides på 
en tiltalende måte med grøntareal/ beplantning og tilpasses vegetasjons-
skjermene mot fylkesvegen. Innenfor områda skal det etableres snuplass for 
personbil. 
 
Byggegrensen mot fylkesvegen er sammenfallende med formålsgrensen for 
G1-2 og er henholdsvis ca. 24 og 19 m fra fylkesvegens midtlinje. 
 

Formålet 
Renovasjonsanlegg 
 

Området er avsatt til felles renovasjonsanlegg, der selve anlegget skal ligge 
under bakkenivå. Det skal avsettes et areal som gir mulighet for å parkere 
bilen ved avlevering av avfall. Den endelige utformingen av området skal 
fremgå av situasjonsplanen ved byggesøknad. Det kan ikke gis ferdigattest 
for boliger før renovasjonsanlegget er etablert. 
 

Formålet Lekeplass 
 

L1 og L2 er felles lekeplasser for boligområdet, som også skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Områda skal opparbeides som funksjonelle og 
trygge lekeplasser. De skal utformes slik at den innbyr til varierte former for 
lek og aktivitet for ulike aldersgrupper. Det tillates etablering av baner for 
ballspill. Området skal eies, opparbeides og vedlikeholdes i fellesskap av 
beboerne.  
 
Det er satt følgende rekkefølgekrav til lekeplassene: Lekeplass L2 skal være 
ferdig opparbeidd og tilrettelagt før første bolig tas i bruk. Den skal minimum 
ha sandkasse, benk og et lekeapparat. Det resterende lekearealet skal være 
ferdigstilt før 2/3 av boligene tas i bruk. 
 

Formålet 
Bolig/tjenesteyting  
 
 

B/T1-2 er regulert til bolig/tjenesteyting, hvor det skal føres opp konsentrert 
småhusbebyggelse sammenbygd i kjeder og/eller rekker.  Boligene skal 
benyttes som private boliger og/eller omsorgsboliger. 
Maks bebygd areal (% -BYA) er satt til 40 %. Terrasse med høyde over 0,5 
meter fra terreng og parkeringsareal på bakkenivå skal regnes med i % -BYA. 
Bygningene skal ha saltak, pulttak og/eller flatt tak. Maksimal tillatt møne-
høyde er 9 meter og gesimshøyde er 8 meter for boligene. For garasjer/ 
carport er maksimal tillatt mønehøyde 5 meter og gesimshøyde er 3 meter. 
Ved pulttak er høyeste gesims = mønehøyde.   
 

Formålet Kjøreveg V1-2 er offentlig og felles kjøreveg. Vegene skal utformes i samsvar med 
gjeldende normer og retningslinjer, jfr. håndbok N100 Veg- og gateutforming. 
Over fylkesvegen skal det i forlengelse av gang- og sykkelvegen legges til 
rette for et krysningssted. Krysningsstedet er nærmere omtalt under formålet 
Gang-/ sykkelveg. 
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Formålet Gang-/ 
sykkelveg 

Området er avsatt til gang- og sykkelveg med 3 meters bredde. Der gang- og 
sykkelvegen ender i fylkesvegen skal det legges til rette for et trafikksikkert 
kryssingssted uten å anlegge gangfelt. Krysningsstedet ligger på en over-
siktlig strekning og har god sikt i begge retninger.  
 

Formålet Annen 
veggrunn - grøntareal 
 

Områda annen veggrunn – grøntareal omfatter areal som naturlig tilhører 
vegen, som grøft, skjæring og fylling. Areala kan brukes til snølagring så 
lenge det ikke hindrer frisikten. 
 

Formålet Turveg 
 

Områda T1-2 er offentlige turveger, der T1 er framtidig turveg langs sjøen og 
T2 skal være en forlengelse av aksen til adkomstveg V1. De skal utformes på 
en enkel og robust måte, slik at de tåler å bli stående under vann ved en evt. 
stormflo. T1 må videreføres med gangbru over bekken mot sør. 
 

Formålet 
Vegetasjonsskjerm 

VS1-5 er avsatt til vegetasjonsskjermer og skal eies og vedlikeholdes av 
beboerne i fellesskap. VS1 skal beplantes for å skjerme boligene mot 
omkringliggende område og kan benyttes til en mindre sti som binder 
sammen boligområdet med sjøsiden. VS2-3 skal benyttes til støyskjerming og 
visuell skjerming. Terrenget opparbeides som en voll, der garasjene skal 
kunne bygges delvis inn i terrenget. Vegetasjonen innenfor område VS4-5 
skal bevares for å ivareta den økologiske funksjonen til kantvegetasjonen 
langs bekken.  
 

Formålet 
Friluftsformål 

FF1-3 reguleres til offentlige friluftsareal. Det tillates ikke å sette opp 
bygninger og andre innretninger, eller gjøre unødige terrenginngrep som 
privatiserer eller ødelegger området sin verdi som fri- og rekreasjonsområde. 
Områda skal vedlikeholdes som en del av boligområdet.  
 

Formålet 
Friluftsområde 

FO1 omfatter sjøen og Eidsvågleira, mens FO2 omfatter arealet til bekke-
løpet. Begge er regulert som offentlige areal. Det tillates å etablere en gang-
bru over bekken, som en videreføring av turveg T1.  
 

Hensynssone Frisikt 
 

Områda er avsatt til frisiktsoner og må ikke brukes slik at det på noe tidspunkt 
er til hinder for frisikten. Innenfor frisiktsonene skal arealet planeres ned til 0,5 
m over nivået til tilgrensende veger. Høgstamma tre, trafikkskilt og lysmaster 
kan plasseres i frisiktsona. Kommunen kan kreve sikthindrende vegetasjon 
og gjenstander fjernet. 
 

Bestemmmelses- 
områder 
 

Fylkeskommunen har utført en arkeologisk registrering, jfr. vedlagt rapport. 
Det ble registrert to kulturminner innenfor planområdet; et dyrkingslag og en 
kokegrop. Kulturminna er regulert inn på plankartet som et bestemmelses-
område.  
 

Bebyggelsens 
plassering og 
utforming 

Et vilkår for å få bygge ut området til boliger er at det får høy utnyttelsesgrad. 
Likevel er det viktig at boligene blir tilpasset terrenget og omgivelsene på en 
god måte, samt tilpasset Eidsvåg som et mindre tettsted. Boligområdet er 
derfor regulert til frittliggende småhusbebyggelse nærmest sjøen og mer 
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konsentrert småhusbebyggelse i rekken bak.  
 
Arealet gir mulighet for å bygge to rekker med boliger. Det planlegges å 
bygge rekken nærmest veien tettere enn den mot sjøen. På denne måten kan 
man oppnå mer kontakt med sjøen for de bakenforliggende boligene. Som en 
buffer mot fylkesvegen plasseres garasjer og parkering for de østligste 
boligene. Det planlegges også at de kan bygges inn i eventuell støyvoll.  
 
Bebyggelsen innenfor hvert felt skal ha et enhetlig preg gjennom plassering 
og orientering på tomtearealet og slektskap i detaljer og arkitektonisk uttrykk.  
 
Ved utforming av plankartet ser man mulighet for etablering av ca. 30 nye 
boenheter. Det er vanskelig å anslå et eksakt antall, da det avhenger av 
utbygger og de behov/ønsker som finnes i markedet når utbygginga starter. 
 

Boligmiljø/ bokvalitet 
 

Det søkes å utforme boligområdet slik at det utnytter den fine plasseringen 
nær sjøen. Dette gjøres ved å legge til rette for enkel tilgang til strandsona, 
samt å bygge mindre tett mot sjøen så det blir mer utsikt for de baken-
forliggende boligene. Siden området er relativt flatt er det også enkelt å opp-
arbeide gode og tilgjengelige uteoppholdsareal. Boligområdet ligger også fint 
til når det gjelder solforhold. Det er kort avstand til Eidsvåg sentrum. 
Å legge til rette for både private boliger og omsorgsboliger er positivt for bo-
miljøet ved at det blir en god kombinasjon av beboere i ulik alder og livsfase/-
situasjon. 
  

Parkering 
 

Det er i bestemmelsene satt krav om 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet for 
BF1-2 og B/T1-2, der minst en kan være i garasje/carport. For B/T1-2 skal 
garasjer hovedsakelig bygges innenfor tilhørende områder regulert til garasje-
anlegg (G1-2).  
 

Tilknytning til 
infrastruktur 
 

Det må legges nytt vann- og avløpsnett i området, da det eksisterende ikke 
har nok kapasitet. Slokkevannskapasiteten må også økes. 
 

Trafikkløsning 
 

Adkomst til området legges på omtrent samme sted som eksisterende 
avkjørsel. Avkjørselen ligger på en rett strekning med god sikt. Det er avsatt 
frisiktsoner på 140 meter i begge retninger. Fra avkjørselen er det regulert 
kjøreveg midt i planområdet og fra denne går det veger til boligfelt på begge 
sider. Vegene er regulert med ett kjørefelt. 
 
Det er tatt høyde for at to biler kan passere hverandre i kryssene, som har en 
radius på 8 meter slik at større biler, som for eksempel søppelbil, kan benytte 
kryssene til snuplass. Det er avsatt et område for annen veggrunn på 1 meter 
langs de interne vegene, som en buffer mot boligfeltene og en mulighet for 
snølagring langs vei. 
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Gateprofil for adkomstveg hentet fra Håndbok N100 

 
Langs V1 i krysset ved fylkesvegen er det avsatt et område til gang- og 
sykkelveg som munner ut i et kryssingssted over fylkesvegen. Der skal det 
gjøres tiltak for å bedre synligheten og gjøre det enklere å krysse vegen. 
 
Et punkt som ble diskutert med kommunen i oppstartsmøtet var plassering av 
en eventuell framtidig atkomst til boligområdet via eksisterende industri-
område i nord. Tilkomstvegen mellom BF1 og B/T1 kan, om det blir aktuelt i 
framtida, forlenges videre mot nord og opp til industriområdet. 
 

Planlagte offentlige 
anlegg 
 

Turvegene og friluftsområda blir tilgjengelig for allmennheten. Friluftsområda 
og T2 eies i fellesskap av beboerne, mens turveg T1 etableres og vedlike-
holdes av kommunen.  
 

Universell utforming 
 
 
 
 

Planområdet har en svak helning fra øst mot vest. Det ligger derfor til rette for 
å kunne utvikle området etter prinsippene om universell utforming, både for 
uteareal/lekeplass og trinnfri inngang til boligene. Turvegen langs sjøen ligger 
også på et relativt flatt nivå slik at den i størst mulig grad skal tilfredsstille 
kravene til universell utforming.  
I bestemmelsene står det følgende under § 3.5 om universell utforming: 
Prinsippene for universell utforming skal, så langt som mulig, legges til grunn 
innenfor reguleringsformålene ved utforming av alle trafikkanlegg, uteopp-
holdsareal, turveger m.m. Ut over dette gjelder universell utforming av bygg-
verk slik det er nedfelt i PBL og byggteknisk forskrift, TEK 10, eller senere 
vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse. 
 

Uteoppholdsareal 
 
 

Det er planlagt offentlige friluftsområder langs strandsona, som er positive 
naturelement for området. De gjøres tilgjengelig både for beboerne og 
allmennheten. Det er også regulert inn turveg som blir en del av en framtidig 
sammenhengende turveg langs Eidsvågleira, i samsvar med kommune-
planens arealdel. Turvegen er plassert nært vannkanten slik at man får en 
opplevelse av å komme tett på Eidsvågleira. Dette gir også rom for et 
friluftsområde som en ganske bred buffer mellom turvegen og boligområda. 
Området er tilnærmet flatt og ved å plassere turvegen så nær vannet, må 
man også regne med at den kan bli oversvømt ved høy vannstand og 
stormflo. 
 
Lekeplassene er også viktige felles uteoppholdsareal. De skal utformes så de 
innbyr til varierte former for lek og aktivitet, samtidig som de opparbeides som 
trygge og funksjonelle lekeplasser også for de minste barna. Siden det er 
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relativt store areal som er avsatt til lekeareal, tillates det også etablering av 
ulike former for ballspill. Dette vil ikke bare tiltrekke barn, men også ungdom 
og voksne, og være en uformell møteplass for alle.   
 
Innenfor planområdet er det avsatt følgende areal til felles eller offentlige 
uteoppholdsareal: 

- Friluftsområder:  8,37 daa 
- Lekeplass:          1,62 daa 
- Turveg:               1,01 daa 

 
Hver boenhet skal også ha sine private uteoppholdsareal i form av hage 
og/eller terrasser med mulighet for skjerming fra omgivelsene rundt. Det er 
viktig å opparbeide et naturlig skille mellom de offentlige/felles og private 
uteoppholdsareala, slik at man unngår å privatisere strandsona og samtidig 
skjermer de private områdene.  
 
Ved byggesøknad for hvert enkelt felt stilles det krav om situasjonsplan i 
målestokk 1:500. Denne skal blant annet sikre en god og helhetlig utforming 
av uteoppholdsarealene. I rekkefølgebestemmelsene er det stilt krav til opp-
arbeiding av uteoppholdsareal og lekeplass. 

 
Landbruksfaglige 
vurderinger 
 

Det ble ved rullering av kommuneplanens arealdel gjort vurderinger knytta til 
omgjøring av landbruksareal til boligområde. Siden problematikken ble godt 
belyst i den prosessen og området ble godkjent som fremtidig boligområde, 
har vi ikke gått videre inn på dette i reguleringsarbeidet. 
 

Plan for vann og 
avløp 
 

Siden området ikke tidligere er bebygd, må det legges nytt ledningsnett i 
området som tilknyttes kommunalt vann- og avløpssystem. Det skal 
utarbeides en egen plan for dette. 
 

Plan for 
avfallshenting 

Ved innkjøringa til boligområdet skal det etableres et felles avfallsanlegg for 
boligfeltet.  
 

Avbøtende tiltak/ 
løsninger ROS 
 

Grunnforhold: 
Norconsult ble i 2016 engasjert for å kartlegge kvikkleireområdet og for å få 
grunnlag til videre prosjektering av boligområdet, jfr. vedlagte rapporter. 
Grunnundersøkelser ble utført med geoteknisk borerigg og omfatter både 
prøvetaking og sonderboringer.  
Setnings- og bæreevneberegninger for å fastsette nødvendige fundament-
dimensjoner må utføres i samråd med geotekniker når fundamentplan og 
fundamentlaster er bestemt. Som et konservativt valg er det siltige leirlaget 
brukt som dimensjonerende. Det anbefales uansett ikke å grave for langt ned 
i eksisterende terreng på grunn av hvor bløtt det siltige leirlaget er og det 
kommer delvis til å begrense hvor mye som kan masseutskiftes. Banketter og 
enkeltfundamenter kan fundamenteres direkte i grunnen. Beregningene tar 
kun hensyn til flatt terreng, i tilfelle for et skrått terreng kan vi forvente lavere 
bæreevne. Endelig beregning av bæreevne må utføres av geotekniker når 
laster og utførelse av planlagt byggetomt er bestemt. 
Geotekniker må også utføre beregninger av de nye vegene og vollene før de 
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bygges.  
 
For å sikre at dette blir utført er det tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene 
om at beregningene skal utføres og vedlegges byggesøknad for boliger, 
veger og voller. 
 
For å ivareta hensynet til ekstremvær/ stormflo/ havnivåstigning er det satt 
følgende krav i bestemmelsene:  
Konstruksjoner og bruk skal tåle stormflo opp til kote +2,7 og ferdig gulv for 
rom for varig opphold skal ligge over kote +3,0. På grunn av grunnforhold og 
tomtens beliggenhet i forhold til havnivået er det ikke tillatt med kjeller. 
For turvegen er det satt krav om at de skal utformes på en enkel og robust 
måte, slik at de kan tåle å bli stående under vann ved en evt. stormflo. 
 
Slokkevannskapasiteten og vannforsyning: 
Dette må vurderes og løses i samråd med kommunen ved detaljprosjektering 
av utbygginga. 
 

Rekkefølge-
bestemmelser 

Det er stilt følgende rekkefølgebestemmelser for planområdet: 
• Før området opparbeides skal det foreligge godkjent plan for kommunal-

tekniske anlegg (veg, vann, avløp). 
• Godkjent anlegg for vann og avløp må være ferdig utbygd før det kan gis 

byggetillatelse for hvert enkelt felt.  
• Det kan ikke gis ferdigattest for boliger før renovasjonsanlegg, kjøre-

veger, gang-/ sykkelveg og kryssing av fylkesvegen er ferdig opparbeidd 
i samsvar med godkjente planer. Annen veggrunn – grøntareal skal 
opparbeides og ferdigstilles samtidig med tilliggende kjøreveg og gang-/ 
sykkelveg. 

• Krysset til FV660 skal være opparbeidet etter kravene til geometrisk 
utforming og frisikt i henhold til Håndbok N100 før boliger kan tas i bruk.  

• Boligens uteareal, inkludert biloppstillingsplasser og tilkomst, skal være 
ferdigstilt før det blir gitt ferdigattest for boligen.  

• Lekeplass L2 skal være ferdig opparbeidd og tilrettelagt før første bolig 
tas i bruk. Den skal minimum ha sandkasse, benk og et lekeapparat. Det 
resterende lekearealet skal være ferdigstilt før 2/3 av boligene tas i bruk. 

• Geotekniker skal utføre nye geotekniske beregninger for boliger, veg-
anlegg og støyvoller i forbindelse med prosjektering/byggesøknad, jfr. 
geotekniske rapporter datert 20.05.16/22.02.16. Beregningene 
utarbeides i en rapport som vedlegges byggesøknaden.  

 
 
7. KONSEKVENSUTREDNING 
 
Ikke aktuelt.  
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8. VIRKNINGER/ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
Overordna planer 
 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, med unntak av 
arealet som er avsatt til offentlig formål for den gamle skolen og at det legges 
til rette for omsorgsboliger.  
Kulturskolen, som benytta skolebygget, har fått nye lokaler ved Eidsvåg 
barneskole, derfor er ikke formålet bygning med særskilt allmennyttig formål 
videreført i planforslaget. 
Kommunen har vedtatt bygging av 16 omsorgsboliger, men ikke bestemt 
plassering. Kommunen ønsker at de skal ligge nært sentrum. Tiltakshaver 
ønsker å legge til rette for omsorgsboliger innenfor Langsetfeltet:  

- Planområdet er flatt og får enkel atkomstløsning.  
- Boligfeltet ligger i kort gåavstand til Eidsvåg sentrum.  
- Når turvegen etableres langs fjorden vil beboerne få en ny og flott 

gangatkomst til sentrum.  
- Omsorgsboligene etableres som en del av et nytt boligmiljø med 

beboere i ulik alder og livssituasjon.  
 

Stedets karakter og 
landskap 

 

Det søkes å gjøre minst mulig inngrep i landskapet langs sjøen. Det er avsatt 
et bredt belte til friluftsformål langs strandsona og bekken. Det er ikke tillatt å 
sette opp bygninger og andre innretninger eller gjøre unødige terrenginngrep 
som privatiserer eller ødelegger områda sin verdi som fri- og rekreasjons-
område. Turveg skal bygges på en enkel, men robust måte, slik at det ikke 
kreves store inngrep i naturen. 
 

Kulturminner og -miljø 
 

Ved arkeologisk registrering innenfor planområdet ble det påvist et dyrkings-
lag og en kokegrop (ID 178403). Kulturminnet er regulert som bestemmelses-
område på plankartet, i samsvar med fylkeskommunen si tilbakemelding ved 
offentlig ettersyn. 
 

Forholdet til kravene i 
kapittel II i 
Naturmangfoldlova 

Vi har sjekket Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase og Artsdata-
banken. Vi fant følgende for planområdet: 

  Vernet område:                  
Foreslått vernet:                 
Naturtyper:                         
 
Artsdata:        
                     
 
 
Kulturlandskap:                  
Statlig sikra friluftsliv:         
Viktige friluftslivsområder:    

 Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
BN00022262 Eidsvågleira 
Brakkvannsdelta 
BA00062072 Andefugler – raste og 
beiteområde 
BA00062072 Vade- måke og alkefugler - 
beiteområde 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
Ingen registreringer 
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Området som er markert som Eidsvågleira går delvis inn i planområdet. Dette 
området langs sjøen skal ikke bebygges, men settes av som friluftsformål 
med turveg. Artene som er registrert her er ikke prioriterte arter. 
 

 Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene 
skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk 
bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Vår vurdering: Vi har sjekket området i Naturbasen til Direktoratet for 
Naturforvaltning og i Artsdatabanken sitt artskart. Vi fant to registreringer 
(Naturtype BN00022262 og Artsdata BA00062072) innenfor planområdet. 
Ingen av disse er kritiske i forhold til rødlistearter eller truede naturtyper. 
Det er ikke fremkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan 
være arter eller naturtyper innenfor planområdet som ikke er fanget opp av 
nevnte registreringer. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende 
og tilgjengelig kunnskap er oppfylt og Naturmangfoldloven § 8 er dermed tatt 
vare på. 

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

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade 
på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter.  

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

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

Vår vurdering: Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

Rekreasjons-
interesser/ -bruk/ 
uteområder 
 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for rekreasjon i dag, men med et frilufts-
område med turveg langs strandsonen legger planforslaget opp til at strand-
sonen kan benyttes av allmennheten i framtida. Det er også avsatt lekeareal 
som allmennheten kan benytte. Prinsippene for universell utforming skal, så 
langt som mulig, legges til grunn for utforming av turveg og lekeplasser. Det 
etableres felles og private uteoppholdsareal ved boligene for beboerne. 

  
Trafikkforhold 
 
 

En utbygging vil generere noe mer trafikk i området, men fylkesvegen har god 
og oversiktlig utforming på denne strekninga og det er god sikt fra avkjørselen 
i begge retninger. 
Det er etablert gang- og sykkelveg på motsatt side av fylkesvegen som gir 
god fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Fylkesvegen har en 
fartsgrense på 60 km/t her og det skal i følge vegvesenet sin håndbok V127 
Gangfeltkriterier ikke anlegges gangfelt i veger/gater med fartsgrense 60 
km/t. I følge vegvesenet er det ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensen på 
strekningen. Med en ÅDT på 0-2000 og antall kryssende i makstimen på 0-20 
anbefales det et tilrettelagt kryssingssted som et alternativ til gangfelt. Det 
kan oppføres ekstra belysning, trafikkøy og rumlefelt for å gjøre kryssings-
stedet mer synlig og trygt. 
 

Barns interesser 
 

Etter vår vurdering blir barn og unges interesser godt ivaretatt i planforslaget. 
Anbefalingene er at det blir avsatt 25 m² lekeareal per boenhet. Dersom man 
tar utgangspunkt i at det blir etablert ca. 30 boenheter innenfor området, gir 
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det et krav om lekeareal på 750 m². I planen er det totalt 1620 m² lekeareal. I 
tillegg er det store grønt- og rekreasjonsområder både vest og sør på 
planområdet som kan benyttes til lek og aktivitet.  
 
Når det gjelder trygg skoleveg er det i bestemmelsene satt krav til at det skal 
opparbeides et kryssingssted for myke trafikanter, slik at man kan komme 
over på gang- og sykkelvegen som er etablert på motsatt side av fylkes-
vegen. Kryssingen ble nærmere omtalt under punktet Trafikkforhold. 
 

Sosial infrastruktur Kommunen satte av området til boligformål i kommuneplanens arealdel. 
Som nevnt tidligere er det ikke er tilstrekkelig barnehagekapasitet. Men det er 
ikke denne boligutbygginga alene som bidrar til dette problemet, det er et 
generelt problem som kommunen må finne løsninger for.  For skolen vil bolig-
utbygginga være positiv om den bidrar til å øke elevtallet siden skolen har 
opplevd en nedgang i antall elever.  
 

Universell 
tilgjengelighet 
 

Det er stilt krav om universell utforming i bestemmelsene. Kommunen må 
sikre at dette har blitt tilstrekkelig ivaretatt ved behandling av byggesøknad. 

ROS-analyse Fylkesmannen si sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse: 
 

Emne  Er det knytta uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsatt for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?  x  
b Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? x  
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?  x  

d Er området utsatt for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til økt 
nedbør som følge av mulige av klimaendringer? x  

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for boliger/hus? x  
f Er området sårbart for ekstremvær/stormflo – medregna ev. havnivåstiging?  x 
g Treng det å tas spesielle hensyn til radon?  x  
i Annet (spesifiser)?   

Omgivelser 

a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten? x  
b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? x  
c Vil tiltaket kunne føre til overflomming i lavereliggende område? x  
d Annet (spesifiser)?   

Virksomhets-
risiko 

a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? x  

b Kan utilsikta/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter utgjøre 
risiko? x  

Brann/ulykkes-
beredskap 

a Har området mangelfull slokkevannforsyning (mengde og trykk)?  x 
b Har området problematiske tilkomstruter for utrykningskjøretøy? x  

Infrastruktur 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? x  

b Kan utilsikta/ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer inkl. sjø- 
og luftfart utgjøre risiko? x  

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? x  

Kraftforsyning 
a Er området påvirket av magnetfelt fra høgspentlinjer? x  
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? x  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten i området? x  

Vannforsyning 
a Er det mangelfull vannforsyning i området?  x 

b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann og kan dette utgjøre 
en risiko for vannforsyninga? x  
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Sårbare objekt 
a 

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet? 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/spillvann? 

x  

b Er det spesielle brannobjekt i området? x  
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området? x  

Er området 
påvirka/ 
forurensa fra 
tidligere bruk 

a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? x  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? x  
c Industrivirksomhet som t.d. avfallsdeponering? x  
d Annet (spesifiser)?   

Ulovlig 
virksomhet  

a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? x  

    
 Vi viser for øvrig til planomtalen side 7, 14 og 15 hvor vi har kommentert tema 

i ROS-analysen. 
 

Jordressurser/ 
landbruk 
 

Det ble ved rullering av kommuneplanens arealdel gjort vurderinger knytta til 
omgjøring av landbruksareal til boligområde. Som nevnt tidligere går vi derfor 
ikke videre inn på dette i denne planprosessen. 
 

Teknisk infrastruktur 
 

Det kreves nytt vann- og avløpsnett i planområdet, samt utvida slokkevanns-
kapasitet. Dette avklares og prosjekteres i samråd med kommunen.  
 

Økonomiske 
konsekvenser for 
kommunen 
 

Etablering av turveg T1 blir kommunens ansvar.  
Eventuelle utbyggingsavtaler utarbeides mellom kommunen og tiltakshaver 
på et senere tidspunkt. 

Konsekvenser for 
næringsinteresser 
 

Ikke relevant. 

Interessemotsetninger 
 

Det er ingen kjente interessemotsetninger for planområdet. 

Avveining av 
virkninger 

Boligfeltet er avklart i kommuneplanprosessen. Detaljplanen er derfor en 
detaljering av hva som tillates av utbygging på området. Boligfeltet ligger 
nært sentrum og sjøen. Planforslaget sikrer at strandsona ikke privatiseres, 
slik at allmennheten har rett til å benytte strandsona og de kvalitetene den 
har. 
 
Det åpnes for bygging av omsorgsboliger innenfor de to konsentrerte 
områda. Det er positivt for beboere i omsorgsboliger å kunne være en del av 
et godt bomiljø, samt at det er kort avstand til sentrum og de får nye og godt 
tilrettelagte boliger å bo i. 
 
Kulturminnet er ivaretatt på plankartet og i bestemmelsene. 
 
Trafikken i området vil øke noe, men boligfeltet ligger langs en oversiktlig del 
av fylkesvegen. Det interne vegsystemet blir oversiktlig og gang-/sykkelvegen 
inn til sentrum og den framtidige turvegen gir gode og trygge gang-
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forbindelser for små og store.  
 
Langsetfeltet ivaretar barna interesser på en god måte. Det er satt av store 
lekeareal og friluftsområda langs sjøen kan også benyttes til lek og aktiviteter. 
Barna har gåavstand til skole og fritidsaktiviteter. 
 
Det er utført geotekniske vurderinger og det er satt rekkefølgekrav i 
bestemmelsene om at det ved byggesøknad må utføres nye geotekniske 
vurderinger. Krav til utredninger av grunnforhold ivaretas dermed i planen.  

 
9. INNKOMNE INNSPILL TIL OPPSTARTSMELDINGEN 
 
Statens vegvesen, 
23.04.14 
 

Tilknytning til fylkesveg må utformes i samsvar med håndbøkene og med 
nødvendige rekkefølgekrav. Byggegrense mot veg må inntegnes. Trygg 
skoleveg fra området må sikres med nødvendige rekkefølgekrav. 
Trafikkstøy: Det må settes krav om støyfaglig utredning siden området ligger 
innenfor støysonekartet. Reguleringsbestemmelsene må gjøre rede for de 
restriksjoner og krav som gjelder for bygging i støysone. 
 
Kommentar: 
Krysset til fylkesvegen med frisiktsoner og kryssing over fylkesvegen er 
utformet i samsvar med håndbøkene og tatt med i rekkefølgebestemmelsene. 
Byggegrense mot fylkesvegen er sammenfallende med formålsgrensen til 
områda G1-2 og ligger henholdsvis ca. 24 og 19 m fra fylkesvegens midtlinje.  
Trafikkstøy: Den delen av planområdet som ligger nærmest fylkesvegen 
ligger innenfor gul sone i vegvesenet sitt støysonekart. Her er areala avsatt til 
vegetasjonsskjerm og garasjeanlegg, samt at den gamle skolen som skal 
ombygges til leiligheter ligger her. Vegetasjonsskjermen skal benyttes til 
etablering av voll som sammen med garasjene som skal danne en visuell 
skjerming og skjerming mot trafikkstøy. Det er satt rekkefølgekrav om at det 
skal utføres støyberegning før boligfelta nærmest fylkesvegen kan bebygges. 
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen om 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 
18.05.14 
 

Området har et potensiale for funn av automatisk freda kulturminne. Før 
planen blir godkjent må det gjennomføres arkeologiske registreringer og 
området eventuelt frigitt etter kulturminnelova. 
Det må tas hensyn til barn og unge sine oppvekstvilkår gjennom til rette-
legging av lekeareal, særlig retta mot de minste barna. Trafikksikkerhet er 
også et moment her. Tett utnytting bør være et mål såpass nært sentrum.  
 
Kommentar: 
Det er gjennomført arkeologisk registrering. Det ble gjort to funn. Kulturminna 
er regulert inn på plankartet og ligger innenfor et område regulert til 
vegetasjonsskjerm, som ikke skal bebygges. Rapport fra registreringa er 
vedlagt. 
For barn og unge er det avsatt store lek- og grøntarealer, som tilrettelegges 
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for varierte aktiviteter for alle aldersgrupper. Det er også lagt til rette for et 
krysningspunkt over fylkesvegen i henhold til vegvesenet sine normaler.  
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen for 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, 
19.05.14 

Ber kommunen vurdere om utbygging av området vil være til hinder for 
realisering av planen for Eidsvåg sentrum. Tilrettelegging for boligbygging i 
sentrumskjernen er et viktig grep i planen og boliger bidrar generelt mye til 
utbyggingsevna i sentrumsprosjekt. Utbygginga på Langset kan konkurrere 
direkte med boligprosjekt i sentrum. I så fall bør kommunen vurdere om dette 
området på Langset bør ligge som en reserve. 
Forutsetter at det blir avsatt en tilstrekkelig sone langs sjøen for allmenn 
ferdsel og opphold. Sona må være så bred at boligene med uteoppholdsareal 
ikke virker påtrengende og dominerende, og at området virker privatisert. 
Tilvarende vil gjelde for plassering og utforming av utbygginga innenfor 
utbyggingsområda. 
Planområdet inngår i området som er registrert som et viktig brakkvassdelta. 
Eventuelle tiltak i strandsona må trekkes så langt tilbake at botaniske verdier 
langs sjøen ikke blir direkte eller indirekte berørt. Planarbeidet må også ta 
hensyn til at området er viktig for fugl hele året. 
Planomtalen må si hvordan prinsippene i Naturmangfoldlova er tatt hensyn til 
og vektlagt. Planarbeidet må legge retningslinjer for støy i planlegginga til 
grunn, siden deler av området ligg innenfor gul støysone. 
Kommunaldepartementet har lagt føringer om at «området skal ha høg tomte-
utnytting» ved regulering til boligområde. Det er i tråd med Jordvernstrategien 
for M&R, som sier at utnyttingsgraden må være høg dersom jordbruksareal 
vært nytta til anna enn landbruk. Dette blir særlig viktig når planområdet ligger 
nær sentrum. 
Det må gjennomføres en ROS-analyse. Barn og unge sine interesser må 
ivaretas. Planen må sikre/dokumentere tilgang til gode og funksjonelle uterom 
som er egna for lek og rekreasjon. Planen må sikre trygg ferdsel til/fra 
sentrum. 
 
Kommentar: 
Vi anser denne utbygginga som et viktig supplement til utbygging i Eidsvåg 
sentrum, da den vil gi en annen type boliger enn innenfor sentrumsplanen. 
Det er avsatt et bredt areal langs sjøen for allmenn ferdsel, sammen med 
lekeplasser som også er tilgjengelige for allmennheten. Utbyggingsområdene 
og lekeplassene er trukket så langt tilbake at de ikke kommer i konflikt med 
området som er markert som brakkvannsdelta, beite/yngle og rasteområde 
for fugler. Vedrørende Naturmangfoldlova viser vi til kapittel 8 i planomtalen. 
Trafikkstøy: Den delen av planområdet som ligger nærmest fylkesvegen 
ligger innenfor gul sone i vegvesenet sitt støysonekart. Her er areala avsatt til 
vegetasjonsskjerm og garasjeanlegg, samt at den gamle skolen som skal 
ombygges til leiligheter ligger her. Vegetasjonsskjermen skal benyttes til 
etablering av voll som sammen med garasjene som skal danne en visuell 
skjerming og skjerming mot trafikkstøy. Det er satt rekkefølgekrav om at det 
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skal utføres støyberegning før boligfelta nærmest fylkesvegen kan bebygges. 
Det er valgt en høy utnyttingsgrad, ROS-analyse er gjennomført, barn og 
unge sine interesser er godt ivaretatt og planen sikrer tilgang til gode uterom 
og trygg ferdsel til/fra sentrum via trygg kryssing til gang- og sykkelveg og 
framtidig turveg. 
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen for 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

NVE, datert 05.05.14 I NGU sitt løsmassekart ligger området innenfor tjukk havavsetning. Det er 
kjent at det fins forekomster av kvikkleire i Eidsvåg. Planområdet ligger 
utenfor kartlagte kvikkleiresoner, men det kan likevel finnes mindre soner 
som ikke er kommet med i kartlegginga. I ROS-analysen må det gjøres ei 
vurdering av om området kan bestå eller bli ramma av avsetninger som er 
potensielt skredfarlige. Kan en ikke utelukke skredfare ut i fra de topografiske 
kriteria nevnt i kvikkleirerettleieren må en få vurdert faren for kvikkleireskred 
av personer med geoteknisk kompetanse.  
 
Kommentar: 
Vi viser til geotekniske data- og vurderingsrapporter, datert 22.02.16 og 
rekkefølgekrav § 11.8 i reguleringsbestemmelsene.  
 

 
10. ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Ved offentlig ettersyn og i ettertid har det kommet inn 6 merknader/innspill til planforslaget. 
Etter vurdering av innkomne merknader er følgende endringer utført på plankartet og i 
bestemmelsene, samt at planbeskrivelsen er oppdatert:  
 
- Nesset kraft AS, datert 16.03.17 

Ber om at det blir innregulert plassering av ny frittstående nettstasjon for 400V strøm-
forsyning sentralt i feltet. Bygningens mål er ca. 2x2 m og høyde 2 m: Tatt inn krav om at 
det skal settes av plass til dette innenfor felt G1 eller G2, jf. § 3.1 og 4.2 j). 

 
- NVE, datert 25.04.17 

Ingen merknad. 
 
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 27.04.17 

Vegetasjonsskjerm langs bekken minimum 6 m bred: 3 m bredde etter tidligere tilbake-
melding fra kommunen.  

 Motsegn fram til piren blir tatt ut av planen: Tatt ut. 
 Støy/BK1: BK1 er tatt ut, gamleskolen rives ved gjennomføring av tiltaket. Krav til 

støyvurdering er tatt ut. 
 Krav til lekeutstyr: Det er krav i rekkefølgebestemmelsene. 
 
- Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 02.05.17 

Automatisk freda kulturminne: Plankart og bestemmelser er endra i samsvar med 
innspillet.  



PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING LANGSETFELTET 

 
 

24 
 

Barn og unge: BK1 er tatt ut av planen. Etableres sandkasse og benk på et sentralt sted 
innenfor hvert av områda B/T1-2 for å ivareta hensynet til de minste barna, jf. § 4.5 i). 
 

- Statens vegvesen, datert 02.05.17 
 Tilstrekkelig frisikt 140 m i hver retning + frisiktsoner internt: Frisikt endra til 140 m + frisikt 

internt (20 m) tatt inn på planen.  
 BK1: BK1 er tatt ut. 

Støyvoll må ikke hindre fri sikt i kryss/avkjørsler: Bestemmelsene for frisiktsonene ivaretar 
dette. 

 
- Folkehelsekoordinator/ Barn og unges representant, datert 18.05.17 

Støyvoll og garasjeanlegg må ikke hindre fri sikt i kryss og avkjørsel: Frisiktsoner med 
bestemmelser sikrer dette. 
Adkomst og samlingspunkt (benk/sittegruppe) på lekearealet skal være utformet slik at 
mennesker som er avhengig av rullestol kan integreres her: Jf. § 3.5. 
Pir ikke nødvending: Den er tatt ut av planen. 

 
 



Fra: Arnt Vidar Bruseth (arnt@nessetkraft.no)
Sendt: 16.03.2017 09:24:38
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: Hogne Frydenlund; 'Odd Arne Langset'

Emne: Langsetfeltet, offentlig ettersyn
Vedlegg: 
Vi viser til tilsendte plan for offentlig ettersyn
Nesset Kraft ser positivt på de framlagte planene som omfattes av den framlagte reguleringen.
Våre anlegg i området begrenser seg i dag til en 230V luftlinje som følger på vestsiden langs fylkesvegen på
strekningen mellom «gamleskolen» og nærmeste privatbolig.
Til planen ber vi om at det blir innregulert plassering av ny frittstående nettstasjon for 400V strømforsyning
sentralt i feltet.  Bygningens fysiske mål er begrenset til  ca. 2x2m og høyde på 2 meter. 
 
Ut over dette ønsker vi dialog med utbygger om detaljplaner for infrastruktur i bakken som røranlegg og
kabelanlegg når det måtte bli aktuelt.
 
Dette til orientering.
 
 
Med hilsen 
Nesset Kraft as
Arnt Vidar Bruseth 
tlf. 48 99 62 01 
e-post: arnt@nessetkraft.no
 
 



Fra: Systad Terje (tes@nve.no)
Sendt: 25.04.2017 09:35:38
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Ingen merknad til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet - GBnr 56/5 mfl - Nesset kommune
Vedlegg: image001.gif
NVE har ingen merknad til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet.
 
Med helsing

Terje Systad
Overingeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Arealplan, Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 59 
E-post: tes@nve.no  
Web: www.nve.no 

 
 



 

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 

politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
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Fylkesveg 660 - Uttale - offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for 

Langsetfeltet - i Nesset kommune 

Statens vegvesen viser til brev mottatt her 17.03.2017 vedrørende offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Langsetfeltet.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har merknader knyttet til: 

- Valg av atkomstveg 

- Frisikt 

- Byggegrense 

- Bruk av gammelskolen – formål BK! 

- Støy  

 

 

Saksopplysninger 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ett nytt boligområde i tråd med 

kommuneplanens arealdel, merket B13-1.  
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Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Det er flere dokumenter som gir føringer for dette planarbeidet med tanke på areal- og 

transportplanlegging. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse: 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

 Nasjonal gåstrategi 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune  

 Fylkeskommunens strategier; for syklende og gående, kollektiv, trafikktrygging. 

 Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger 

 

Vår vurdering av planforslaget 

Statens vegvesen har ved varsel om oppstart gitt uttale til planarbeidet og registrerer at våre 

innspill stort sett er tatt til følge. Vi har likevel noen flere merknader og faglige råd til det 

videre arbeidet.  

 

Figur 1 viser tilsendt planforslag 

 

Valg av atkomstveg og trafikksikkerhet: 

Planen legger opp til atkomst via eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 660. Fylkesveg 660 er 

en veg med en viktig funksjon i en transportmessig sammenheng. Vegen er i gjeldende 

rammeplan for avkjørsler satt i holdningsklasse streng og antall avkjørsler til vegen skal 

være begrenset. Det legges opp til en stor trafikkøkning i denne avkjørselen, men siden den 

ligger på en oversiktlig strekning vil vi ikke motsette oss bruk av denne, men vil likevel råde 

til å se på muligheter for å koble feltet til vegen gjennom industriområdet. Slik planforslaget 

er nå legges det opp til at skolebarn må krysse fylkesvegen tre ganger for å komme til 

barneskolen. Her bør kommunen se på muligheter for å redusere antall kryssinger for 

skolebarna.  

 

Frisikt: 

Ut ifra slik vi har kontrollert avkjørselen av tilsendt kartmateriale ser vi at det ikke er 

inntegnet tilstrekkelig frisikt. Det må inntegnes hensynssone frisikt der en ser hele vegbanen 
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140 meter til hver retning. Vi ber også om at det inntegnes frisiktsoner internt i 

planområdet.  

 

Byggegrense: 

Planforslaget legger opp til at byggegrensen mot veg skal følge formålsgrensen til f_G1-2. 

Statens vegvesen har ingen store merknader til dette, men stiller spørsmål til at det tillates å 

bygge på formål BK1.  

 

Formål BK1 – Gammelskolen i Eidsvåg: 

Statens vegvesen gav i brev av 11.12.2015 en forhåndsuttale vedrørende ønske om 

bruksendring av gammelskolen i Eidsvåg. Her påpekte vi utfordringer knyttet til bygningens 

nærhet til veg, krav til støytiltak, gjerde og trygt uteområde for lek.  

 

Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vedlikehold og drift av vegnettet, 

arealbehov ved evt. utviding av vegen, og miljøet langs vegen. Bygningen ligger omtrent 8,5 

meter fra vegens senterlinje, omtrent 5 meter fra vegskulder og i underkant av 1 meter fra 

eiendomsgrensen (målt i kart). I tillegg ligger bygningen i gul støysone fra fylkesvegen. Ved 

brann ville vi ikke ønsket bygningen blir gjenoppført i samme avstand som i dag og mener 

derfor kommunen bør vurdere å ta bygningen ut av reguleringsplanen.  

 

 

Figur 2 viser atkomstveg til feltet, samt gammelskolen.  

 

Støy: 

I planbeskrivelsen vises det til vegvesenet egne støyvarselskart, og det legges opp til at 

boligbebyggelsen skal forekomme utenfor gul støysone. Hensikten med støyvarselskartet er 

å varsle utbyggere om at støy må være ett tema i reguleringsplanen. Støyvarselskartet er 

ingen fullverdig støyberegning, men vare ett varsel som må vurderes nærmere.  

 

Planen legger opp til at det skal etableres en støyvoll som skal strekke seg langs 

fylkesvegen. I tillegg skal garasjeanlegget f_G1-2 fungere som støydempende tiltak. Dette 

virker positivt. Likevel minner vi om at en støyvoll ikke må hindre frisikt i kryss og avkjørsler, 

og at avkjørsler er åpne hull som kan minske effekten av en støyvoll. 
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Konklusjon: 

Statens vegvesen ber om at planmyndigheten imøtekommer våre merknader. Vi inviterer til 

dialog og ber dere om å ta kontakt ved behov for avklaringer.  

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Linda Heimen 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
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Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 10.03.2017, der reguleringsplan for Langsetfeltet

blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i Nesset formannskap, sak 19/2017. Vi har

ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader og turveg i tråd med

kommuneplanens arealdel.

Natur- og miljøvern

Vi er nøgd med at det er satt av ei sone med friluftsområde langs sjøen, og ein

vegetasjonsskjerm og friluftsområde langs bekken i sør. Vi legger til grunn at

vegetasjonsskjermen er 6 m brei eller meir.

Sjøarealet i planen er eit viktig brakkvassdelta der ein ifølge Naturbase bør unngå fysiske

inngrep. I planen er det opna for etablering av pir (PIR) ut  i  sjøen. «Pir» er eit omgrep som

kan skjønnas som ei kai bygd av tre, stål eller betong, jamfør Wikipedia. I følge planomtalen

er piren tenkt å fungere som ein stad for rekreasjon, utsiktspunkt, til bading og for å kome

nærare sjøen. Vår vurdering er at ein ikkje bør opne for tiltak  i  sjøen og brakkvassdeltaet i

det heile, slik at strandlina kan framstå heilskapleg og lite berørt. Etter det vi kan sjå er

tilgangen og nærheita til sjøen svært god utan etablering av ein pir, og med flott utsyn

vestover frå land. Friluftsområdet ved sjøen med tursti vil innby til allmenn bruk for

rekreasjon, Ieik og bading. Vi viser til at det også er tilrettelagt for bading berre eit kort

stykke unna.

Ein pir på om lag 15 meter vil i liten grad betre tilkomsten til sjøen og utsynet, men heller

bli eit inngrep i eit viktig raste- og beiteområde for fuglar der det allereie er gjort vesentlege

inngrep utanfor planområdet frå før. Vi har motsegn fram til piren blir tatt ut av planen.

Fylkesmannen i Møre og llomsdal  -  Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmrpostmottak@fylkesmannen.no - Organisasjonsnr.: 974 764 067
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Støy

Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av  støy i arealplanlegging T-1442,

med tilhøyrande rettleiar M-128, vart oppdatert i 2016 og skal leggast til grunn for all

arealplanlegging og byggesak.

Deler av planområdet ligg i  gul støysone langs Baksidevegen. Byggeområde til bustader

(B/T1-2 og BF 1-2) er lagt utanom den gule støysona vist som sjablong i  Gislink.no, noko

som er ei god løysing på støyutfordringane i planområdet. Vi ser det som ei god løysing

at garasjeanlegg (G1-2) er plassert i gul støysone.

Vi er ikkje like nøgd med at eksisterande bygning som ligg i gul støysone har fått formål

konsentreret småhusbebyggelse (BK1). Etter oppslag i lnfoland.no kan vi sjå at dette

bygget er registrert som kulturhus/aktivitetshus i dag. Med formål konsentrert

småhusbebyggelse (BK1) kan planen opne for fleire nye bueiningar i gul støysone, utan

at plana samtidig sikrar fagleg utgreidde støytiltak. Det er ikkje tilstrekkeleg at føresegn  §

11.7 krev støyutgreiing før byggeløyve, sidan støy skal avklarast i reguleringsplanen.

Vegvesenet har gjort oss merksam på at det i 2015 vart gjort vedtak om endra bruk til

bustad for bygget, utan at vi kan sjå å ha fått saka på høyring. Fylkesmannen er opptatt

av at det ikkje blir etablert nye bueiningar i gul støysone utan at støysituasjonen blir

fagleg utgreidd og naudsynte støytiltak blir sikra i planen.

Vi rår til at formålet BK1 blir endra til eit formål som ikkje opnar opp for etablering av

nye bueiningar i gul støysone. T-1442 gjer det klart at gul støysone er ei vurderingssone

der kommunen bør vere varsam med å tillate nye bustader og at i utgangspunktet bør

ein berre tillate slik etablering gjennom avbøtande tiltak. Vi har motsegn til

reguleringsplanen fram til formålet BK1 er endra til ikkje å gjelde nye bueiningar. Som eit

alternativ kan det bli utarbeidd ein støyrapport som gjer greie for akseptable støytiltak

som sikrar krava i tabell 3 i T-1442. Naudsynte støytiltak må gå fram av plankart og

planføresegner.

Barn og unge

Vår vurdering er at planforslaget gir tilstrekkeleg med leikeareal og har føresegner som

sikrar at leikeplass L2 blir opparbeidd før første bustad blir tatti bruk. Resterande

leikeareal (L1) blir ferdigstilt før 2/3 av bustadane kan takast i bruk.

§ 4.5 bokstav  c  i føresegna er vidt utforma og gir rom for skjønn ved val av utstyr til

leikeplassen. For at dei aller minste barna skal bli sikra kvalitetar forventa av ein

nærleikeplass vil vi rå til at føresegna konkret skildrar eit minimum av funksjonskrav. Til

dømes kan dette vere at leikearealet skal utstyrast med sandkasse, benk og eit

leikeareal.

Ein bør følgje opp etablering av trygg kryssingsstad over fylkesvegen til gang- og

sykkelvegen i retning skulen.

Konklusjon

Fylkesmannen har motsegn til reguleringsplanen på følgande områder:
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0  Byggeområde for konsentrert busetnad BK1 ligg i gul støysone, og planen manglar

fagleg avklaring av støy, jamfør støyretningsline T-1442 pkt. 3.1.

0  Tilrettelegging for pir inn i brakkvassdeltaet og den relativt urørte strandstrekkja er

uheldig for naturmangfaldet og bidrar i liten grad til  å  betre tilhøva for ferdsel og

opphald langs sjøen.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.) Jon Ivar Eikeland (e.f.)

ass. fylkesmann fagsjef- plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde
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Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Langsetfeltet - fråsegn ved offentleg ettersyn 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
  

Planfagleg vurdering 
Statleg godkjenning av utbyggingsområdet på Langset bygde på vilkåra om høg 
utnyttingsgrad og særlege omsyn i strandsona. Planforslaget viser at allmenne 
interesser i strandsona er føreslått ivareteke ved at områda nærast sjøen er avsett til 
friluftsformål, turveg og leikeplassar. Utnyttingsgraden er relativt høg i lokal målestokk; 
det er ikkje planlagt  blokker/høghus, men både område BK1, B/T1 og B/T2 skal ha 
konsentrerte småhus. Områda BF1 og BF2 skal maksimalt ha tomannsbustader eller 
kjedehus, men kan også ha einebustader. Ei slik «nedtrapping» av utnyttinga mot 
frilufts- og leikeområda ved sjøen synes fornuftig. Samla sett vurderer vi at reguleringa 
imøtekjem vilkåra for utbygging av området på ein god måte. 
 
Planforslaget inneber eit nokså uvanleg grep, ved å opne opp for kombinasjon av 
omsorgsbustader med vanlege bustader tett ved kvarandre innafor same utbyggings-
område. Integrasjonen mellom ulike bustadtypar og menneske i ulik livssituasjon/alder 
gir moglegheit for nokre kvalitetar som ein ikkje like lett oppnår i meir einsarta bumiljø. 
For busette i omsorgsbustadene har området viktige kvalitetar med nærleik til sjø og 
regulerte friluftsområde, samt leikeplassar som eit aktivum. Samstundes har området 
ein avstand til handels- og servicetilbod i Eidsvåg sentrum, som gier det utfordrande for 
målgruppa å nå desse tilboda til fots. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Planområdet blei arkeologisk registrert i 2014, med funn av eit forhistorisk dyrkingslag 
og ei mulig kokegrop (ID 178403). Begge deler viste seg å vere frå tidleg romartid, 
hundreåra etter Kristi Fødsel. Lokaliteten vart tilstrekkeleg undersøkt under 
registreringa, og i vårt brev av 23.09.2014 signaliserte vi at vi kunne gi løyve til inngrep 
ved offentleg ettersyn.  
 
I planforslaget verkar det å vere ei blanding av vern og dispensasjon, der vårt forslag til 
føresegn – knytt til frigjeving av lokaliteten - er lagt inn under eit verneformål. Vi ber 
om at ein enten regulerer dette til vern, med eit bandlagt område (H730) eller markerer 
det som eit bestemmelsesområde (RpBo) med stipla linje og i tråd med vårt skriv. Vi vil 

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2014/416 10.03.2017  38327/2017/REGULERINGSPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39  02.05.2017 



Side 2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ikkje gå imot eit verneformål, men rår her til at ein vel det siste. Kulturminnet er 
tilstrekkeleg undersøkt.  
 
Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne etter kml § 8 fjerde ledd 
Etter kml § 8 fjerde ledd skal ein i samband med behandlinga av reguleringsplan ta stilling 
til om det kan gjevast løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne som blir berørt av 
planen. Møre og Romsdal fylkeskommune er rette mynde til å avgjere 
dispensasjonsspørsmålet i denne saka, i samsvar med Miljøverndepartementet sitt 
delegasjonsvedtak av 24.3.2011. 
 
Dersom Nesset kommune ønsker frigjeving av lokaliteten (ID 178403), vil Møre og 
Romsdal fylkeskommune etter ei samla vurdering finne å kunne tillate at reguleringsplan 
for Langsetfeltet i Nesset kommune blir vedtatt utan vilkår om vidare arkeologisk 
undersøking før tiltak etter planen blir realisert. Tilstrekkeleg dokumentasjon er allereie 
gjennomført i samband med registrering utført av Møre og Romsdal fylkeskommune.   
 
Løyvet byggjer på at området vert markert som bestemmelsesområde (RpBo), med 
følgande føresegn under ny §10.2: 
 
Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID 178403 er allerede undersøkt, og det 
er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 
Denne føresegna vil då kunne erstatte § 9.2.  
 
Samferdsel 
Tilknyting til gang- og sykkelveg på austsida av fv. 660 er føreslått løyst ved «et 
trafikksikkert kryssingssted uten å anlegge gangfelt. Krysningsstedet ligger på en 
oversiktlig strekning og har god sikt i begge retninger.». Ei løysing med planskilt kryssing, 
t.d. undergang under fylkesvegen, vil vere det optimale, men fv. 660 har relativt låg 
årsdøgntrafikk (960 bilar i 2013) og fartsgrense 60 km/t på strekninga. Vi viser til Statens 
vegvesen for nærare faglege vurderingar. 
 
Barn og unge 
Planforslaget viser to leikeplassar mellom bustadområda og turvegen langs sjøen. Den 
minste leikeplassen på 0,5 daa har krav om opparbeiding før første bustad blir tatt i 
bruk, medan den største leikeplassen på 1,12 daa har krav om opparbeiding før 2/3 av 
bustadene blir tatt i bruk. Ut frå talet på bustader planen opnar for er desse krava 
tilstrekkelege etter vår vurdering. 
 
Plasseringa av leikeplassane ved friluftsområda langs sjøen er i utgangpunktet god, 
samstundes som det for bumiljøet sin del vil vere ein fordel med ein meir sentralt 
plassert leikeplass. Dersom det blir bygd omsorgsbustader innafor B/T1 og B/T2 vil ein 
sentralt plassert leikeplass dessutan gi ein meirverdi ved at dei «omsorgsbusette» 
lettare kan følgje med leiken og aktiviteten til borna. Slik planen er organisert no vil 
leikeområda i mindre grad vere synleg frå B/T1 og B/T2. Leikeplassane har også noko 
lang avstand frå bustader i BK1, sett i forhold til anbefalingar m.o.t. dei minste borna 
(under 50 m frå husvegg). 
 
 
Konklusjon 
Møre og Romsdal fylkeskommune vil kunne tillate at reguleringsplanen kan vedtakast utan 
vilkår om vidare arkeologisk undersøking. Vi viser til merknader om korleis føresegner evt. 
må justerast. 
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Forslaget til arealbruk gir etter vår vurdering samla sett eit godt svar på dei vilkåra som er 
sett for utbygging av området. Vi rår likevel til at ein vurderer endra plassering av 
leikeplass(ar) i planområdet. 
 
 
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 
Plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Automatisk freda kulturminne:  arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversiktsplan stempla Møre og Romsdal fylkeskommune og datert 16.03.2017 
 
 
Kopi: 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie 
Riksantikvaren



 

 

Oversiktsplan omsøkt tiltak: 

Gard: Langset 
Gardsnummer: 56 
Bruksnummer: 12 
Kommune: Nesset 
Fylke: Møre og Romsdal 
Kulturminneid: 178403 
Kulturminnetype: Dyrkingslag og kokegrop 
Dispensasjonsdato: 16.03.2017 
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NESSET KOMMUNE
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Fylkesmannen har i brev frå Nesset kommune datert 10.07.2017 mottatt planforslag der

bustadområde BK1 er tatt ut av reguleringsplan Langsetfeltet. Med dette ligg ikkje

bustadområde i gul støysone. I tillegg blir planen justert slik at det ikkje blir lagt til rette for

bygging av pir inn i brakkvassdeltaet i Eidsvågleira.

Med grunnlag i planforslag revidert 30.06.2017, kan Fylkesmannen trekke motsegn gitt i

fråsegn av 27.04.2017.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)

fagsjef- plansamordning

Kristin Eide

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 ~ fmmrpostmottak@fylkesmannen.no - Organisasjonsnr.: 974 764 067



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 19/17 09.03.2017 
 
 
 

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 
Vedlegg 
1 170210 Planbeskrivelse 
2 170210 Bestemmelser 
3 170210 Plankart 
4 Arkeologisk rapport 
5 Geoteknisk vurderingsrapport 

 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for 
Langsetfeltet, datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 
Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for 
Langsetfeltet, datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Arkitektene BBW AS har på vegne av tiltakshaver Langfjorden hyttefelt AS utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for eiendommene GID 056/005, 056/012, 056/028 og deler av eiendommene GID 055/119, 
056/003 og 056/024.  
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt boligfelt og trasè for turvei langs Eidsvågleira.  
Området er satt av som boligformål i kommuneplanens arealdel, merket B13-1.  Planområdet utgjør ca 38, 80 
dekar derav 22 dekar dyrkamark. 
 
I reguleringsplanprosessen er det gjennomført arkeologiske undersøkelser av planområdet, mens Norconsult 
AS har på oppdrag fra tiltakshaver gjennomført grunnundersøkelser.  
 
 
 

Arkiv: L13 
 

Arkivsaksnr: 2014/416-13 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 
 
 
Planforslaget omfatter følgende planformål  

Arealformål Dekar Kommentar 
Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (BF)  

6, 64 dekar BF1 (4.29 daa) og BF2 (2,35 daa) der det kan 
bygges eneboliger, tomannsboliger eller 
kjedehus. BYA 35 % 

Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (BK1) 

0,15 dekar Her inngår gamleskolen som kan ombygges til 
to- eller firemannsbolig. 

Garasjeanlegg for bolig-
/fritidsbebyggelse  (G) 

2,00 dekar G1 (0,77daa), G2 (1,23 daa) BYA 45 %. Kan det 
bygges biloppstillingsplasser, garasjer/carporter 
med sportsboder. 

Renovasjonsanlegg 0,12 dekar Felles renovasjonsanlegg. Utforming skal fremgå 
ved situasjonsplan.  

Lekeplass 1,62 dekar  Felles lekeplas 1 ( 1,2daa), L 2 (0,50 daa). 
Rekkefølgekrav for opparbeidelse. 

Bolig/tjenesteyting (B/T) 4,25 dekar  B/T1 (2,13 daa), B/T2 (2,12 daa) BYA 40%. 
Maks mønehøyde 9m. 

Kjøreveg 2,46 dekar  
Gang-/sykkelveg 0,11 dekar 3 meters bredde. 
Annen veggrunn/grøntareal  1,04 dekar  
Turveg (T1-2) 1,01 dekar  Offentlig turvei. Turvei 1 langs sjøen. Turvei 2 

forlengelse av aksen til adkomstvei. Lagt opp til 
at T1 bygges i kommunal regi gjelder  og 
vedlikehold.  

Vegetasjonsskjerm (VS) 3,68 dekar Fem mindre områder. VS 4 og VS 5 er bevaring 
av kantvegetasjons langs bekkedrag.  

LNF – friluftsformål (o_FF) 8,37 dekar Omfatter tre områder. FF1 (2,14 daa), FF2 (4,19 
daa) og FF3 ( 2,04 daa)  

Friluftsområde – Sjø, vassdrag, 
strandsone (FO) 

7,37 dekar Omfatter deler av Eidsvågleira. Regulert som 
offentlig areal.  

Sum 38,80 dekar   
Byggegrense mot fv 660  Den følger formålsgrense G1 og G2. Dvs 24m og 

19m fra midtlinje fv 660.  
 
 
Vurdering 
Planområdet ligger i nærområdet til Eidsvåg sentrum. Gangavstanden fra innkjørselen til boligområdet og 
frem til flerbrukshallen ved Eidsvåg ungdomsskole er ca 730 meter, mens til kommunehuset er den vel 780 
meter.  
 



 
Eidsvåg sentrum; D=600 meter. Illustrasjonen med sirkel Eidsvåg sentrum er laget av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 
Når det gjelder tilgangen til regulert areal for boligbygging i nærområdet til Eidsvåg sentrum ble planforslag 
for Solbakken boligfelt lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2016. Dette byggefeltet ligger nordvest for 
sentrum.  Solbjørbakken boligfelt ligger omtrent i samme gangavstand fra sentrum som Langset boligfelt.  
Dersom endelig resultat blir to godkjente reguleringsplaner for boligbygging vil det bidra til å sikre et variert 
tomtetilbud i nærheten av Eidsvåg sentrum.  
 
Planbeskrivelsen beskriver ulike temaer. Det som er vesentlig for fremtidig utbygging i området er at 
geoteknisk kompetanse blir involvert i en tidlig fase.  Norconsult AS har i sin rapport 5156837-RIG02 satt 
visse forutsetninger som må følges ved utbygging av boligfeltet.   
 
Planbeskrivelsen omhandler stormflo/havstigning som anses å være et viktig tema som må tas hensyn til. I 
reguleringsbestemmelsene § 4.1 bokstav b. er det i området BF1 og 2 satt krav om at ferdig gulv for rom for 
varig opphold må ligge over kote +3,0. Samme krav er satt for områdene regulert til bolig/tjenesteyting, jfr § 
4.6 bokstav c.   
 
Økonomiske konsekvenser 
I planforslaget er det lagt til grunn at opparbeidelse av turvei langs Eidsvågleira skal skje i kommunal regi.  
 
 
Betydning for folkehelse 
Barnas representant for plansaker har kommet med muntlig innspill til lokalisering av lekeareal og tilkomst 
som planlegger har fulgt opp i planforslaget. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 73/17 31.08.2017 

 
 
 
 

Kjøring på barmark - Jan Dagfin Toven 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av gravemaskin 
2 Situasjonskart 
3 Søknad om bruk av ATV 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 22.08.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Jan 
Dagfin tillatelse til å kjøre med ATV og gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur med gravemaskin og inntil 5 turer med ATV for transport av utstyr/ materialer til støping av 
pilarer til hytte.  i tidsrommet 01.09—15.11.2017/ eller inntil 4 uker etter dato for evt gitte  byggetillatelse.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 
 
Saksopplysninger 
Jan Dagfin Toven søker om å få kjøre med gravemaskin fra vassverkveien og inn til østenden av Måsvatnet 
for å klargjøre tomt for bygging av hytte og kjøring med ATv for transport  av materialer og 
verktøy/maskiner til støping av pilarer til hytte.  

 

Arkiv: :K01 
Arkivsaksnr: 2016/1055-180 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag;  
 
” I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum ”.  
 
 
Vurdering 
Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 
Tiltaket kan ikke sees ha noen stor negativ virkning på naturmangfoldet.  Dersom aktiviteten 
skjer i en periode med lite/ ikke nedbør vil en kunne redusere faren for å lage tydelige 
kjørespor i terrenget.  Av den grunn gis kjøretillatelensen for en lengre tidsperiode, eller 4 
uker etter det eventuelt er gitt byggetillatelse. Det er ikke registrert spesielle arter i 
www.artdatabanken.no  eller  www.naturbase.no  
 
Det er registret et kulturminne (tjæremile i myr) i området. Det forutsette at søker er kjent 
med tjæremilelokaliteten og unngår kjøring i nærheten av denne. 

 
www.naturbase.no - tema Kulturminner  
 
Rådmannen legger og til grunn at det dreier seg om begrenset omfang med kjøring.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant.  
Betydning for folkehelse 
Rødfjellet er et mye brukt turområde og av den grunn bør en unngå kjøring på barmark på 
søndager.  

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: JQDFDF

Registrert dato: 22.08.2017 13:18:18

Vedlegg:

ht.jpg

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

23.03.1965
[dd.mm.åååå]
Fornavn

jan dagfinn
Etternavn

toven
Adresse

jevikvegen 17
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon Mobil

91126034
E-post

 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

   
Arne Svensli  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Gravemaskin
Registreringsnummer

 
 
 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T På bestemt(e) dag(er)
Dato [dd.mm.åååå] Antall turer denne dagen

  1 tur 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¡ Ja ¤ Nei

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Fra Måsvatnet til hytte tomt , se vedlegg.

Grunneier(ne)s navn

Ola Sigmund kvernberg 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Ola Sigmund Kvernberg har søkt om å få kjøre med gravemaskin til Måsvatnet, i den forbindelse søker  jeg om å få
kjøre fra hans kjørerute og til min hyttetomt, forutsatt at han får tillatelse, det er en strekning på ca: 200meter .se
vedlegg.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: MJKRRN

Registrert dato: 22.08.2017 14:24:52

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

23.03.1965
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Jan Dagfinn
Etternavn

Toven
Adresse

Jevikvegen 17
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon Mobil

91126034
E-post

 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Annet
Beskriv med egne ord

Atv med belter og tømmer henger for transport av utstyr.

Registreringsnummer

vz1926 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
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Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T På bestemt(e) dag(er)
Dato [dd.mm.åååå] Antall turer denne dagen

  2- 5 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¡ Ja ¤ Nei

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Transport av materialer og verktøy/maskiner til støpning av pilarer til hytte

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Kortes vei fra Mørkvassveien til hyttetomt i Øverlia ved Måsvatnet, se kart som er vedlegg til søknad om kjøring
med gravemaskin.

Grunneier(ne)s navn

Ola Sigmund Kvernberg,Kjell Holland,Roar Holen 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 74/17 31.08.2017 

 
 
 
 

Kjøring på barmark - Gravemaskin - Måsvatnet 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad om bruk av gravemaskin 
  

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 26.06.2017.  
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Ola 
Sigmund Kvernberg tillatelse til å kjøre med gravemaskin fra Mørkvassveien og inn til Måsvatnet.  
 
Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en tørr tidsperiode slik at en reduserer faren for 
terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om kjøring i begrenset omfang.  Tillatelsen 
gjelder en tur, i tidsrommet 01.09—15.10.2017.  
 
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 
 
Saksopplysninger 
Ola Sigmund Kvernberg søker om å få kjøre med gravemaskin fra vassverkveien og inn til østenden av 
Måsvatnet for å klargjøre tomt for bygging av nytt naust.  

 
 

Arkiv: :K01 
Arkivsaksnr: 2016/1055-169 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag;  
 
” I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum ”.  
 
Vurdering 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 
Tiltaket kan ikke sees ha noen stor negativ virkning på naturmangfoldet.  Dersom aktiviteten 
skjer i en periode med lite/ ikke nedbør vil en kunne redusere faren for å lage tydelige 
kjørespor i terrenget.  Av den grunn gis kjøretillatelensen for en lengre tidsperiode. Det er 
ikke registrert spesielle arter i www.artdatabanken.no  eller  www.naturbase.no  
 
Det er registret et kulturminne (tjæremile i myr) i området. Det forutsette at søker er kjent 
med tjæremilelokaliteten og unngår kjøring i nærheten av denne. 

 
www.naturbase.no - tema Kulturminner  
 
Formålet med kjøringen er å utbedre ei nausttomt. Rådmannen legger og til grunn at det dreier 
seg om begrenset omfang med kjøring, en tur inn til Måsvatnet med retur.  
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant.  
Betydning for folkehelse 
 Rødfjellet er et mye brukt turområde og av den grunn bør en unngå kjøring på barmark på 
søndager.   

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: YWCVR7

Registrert dato: 26.06.2017 19:50:41

Vedlegg:

kart kjørerute gravemaskin.jpg

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

10.05.1939
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Ola Sigmund
Etternavn

Kvernberg
Adresse

Kvernbergvegen 27
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon Mobil

90223906
E-post

ola.kvernberg@nessetpost.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Arne Svensli  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Gravemaskin
Registreringsnummer

 
 
 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B) - side 2

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

  1 tur 
26.06.2017 15.07.2017 1 tur 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¡ Ja ¤ Nei

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Opp rensk av område rundt nybygd naust, og opp pussing av området der det gamle naustet stod. Dette ønskes
utført snarest mulig.

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Det søkes om å kjøre gravemaskin kortes vei fra mørkvassveien til østenden av måsvatnet.

Grunneier(ne)s navn

Ola Sigmund Kvernberg,Kjell Holland og Jan L.Backer 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 75/17 31.08.2017 

 
 
 
 

Salg av kommunal eiendom - GID 037/048 
 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune overdrar gbnr 37/48 til eier av gbnr 37/18, Magne Stavik, for kr. 0.  
Det tas inn en bestemmelse i skjøtet om at gbnr 37/48 ikke kan overdras uten sammen med gbnr 37/18 eller 
uten samtykke fra Nesset kommune. 
Kostnader med overdragelsen dekkes av Nesset kommune over ansvar 1400 – kommunal 
eiendomsforvaltning. 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune solgte Raudsand skole i 2001 og overdro gbnr 37/18 til ny eier. Dagens eier har vært i 
kontakt med saksbehandler og mener at gbnr 37/48 også skulle vært med i overdragelsen. Det har ikke 
kommet en formell henvendelse på overtagelse av gbnr 37/48, men rådmannen velger likevel å legge fram 
saken for formannskapet for en presisering av hva som var ment den gangen Raudsand skole ble solgt.  
Nesset kommune kjøpte grunn til Raudsand skole i 1951 og skoleeiendommen ble opprettet som egen 
eiendom med gbnr 37/18 og bruksnavnet «Skulestaden». Eiendommen var på om lag 6 daa. I 1979 så 
kommunen behov for mer areal øst for skolen og kjøpte et tilleggsareal på 2,7 daa. Dette tilleggsarealet ble 
gitt gbnr 37/48 og bruksnavnet «Raudsand skole II». 
Etter at skolen på Rudsand ble nedlagt gjorde Nesset kommunestyre 20.12.2000, i sak 153/00, vedtak om 
salg av Raudsand skole til Industrielektro AS. Vedtaket lød  

«Industrielektro A/S får kjøpe Rausand skole med tilhørende areal for kr 100.000. Ved eventuelt 
videresalg skal Nesset kommune ha forkjøpsrett.» 

I formannskapet i møte 15.3.2001, sak 36/01, presiserte formannskapet det arealet som skulle overtas: 
«Sørgrensa for det arealet som Industrielektro A/S skal overta skal i utgangspunktet følge 
eksisterende gjerde. Resten av arealet beholdes av kommunen.  
Før endelig avgjørelse treffes, skal Rausand Idrettslag konsulteres.» 

 
Vurdering 
Spørsmålet som nå har dukket opp dreier seg og tilleggsarealet som kommunen kjøpte i 1979 var ment å 
være en del av handelen i 2001. Det framgår ingenting i vedtakene, verken fra kommunestyre eller 
formannskapet om at gbnr 37/48 skulle inngå i salget eller ikke. 

Arkiv: :037/048 
Arkivsaksnr: 2017/677-1 

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik  



Utgangspunktet må være vedtaket fra kommunestyret om at «..Raudsand skole med tilhørende areal..» 
skulle selges. Da tilleggsarealet ble kjøpt i 1979 var det nok meningen at dette skulle være en del av 
Raudsand skoles område. Eiendommens bruksnavn «Raudsand skole II» vitner også om dette.  
Formannskapets behandling i 2001 tar for seg grensen mellom Raudsand skole og idrettsbanen, og at 
sørgrensa skulle følge gjerdet. I forlengelsen av dette må det derfor antas at meningen var at ny eier skulle 
overta alt nord for dette gjerdet. Etter kartforretning over eiendommene er det gjort klart at 
eiendomsgrensen til skoleeiendommen faktisk følger gjerdet.  
Rådmannen er av den formening at dersom det var meningen at Nesset kommune skulle beholde gbnr 
37/48, burde dette vært spesielt nevnt i vedtaket, all den tid tilleggsarealet åpenbart er knyttet til resten av 
skoleområdet. Raudsand skole består i dag av to eiendommer, gbnr 37/18 og 37/48, og begge burde vært 
overdratt til ny eier i 2001. 
Ved overdragelse av eiendommen bør det imidlertid tas inn en bestemmelse om at gbnr 37/48 ikke kan 
overdras uten sammen med gbnr 37/18 eller etter samtykke fra Nesset kommune. Dermed forblir 
eiendommene knyttet sammen også ved senere salg. 
Dersom formannskapet kommer til at tilleggsarealet gbnr 37/48 ikke var ment å være med i salget i 2001, 
bør dette presiseres i denne saken. 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader med overdragelsen, foreløpig beregnet til kr. 775 bør i denne saken dekkes av kommunen og 
dekkes innenfor driften på ansvar 1400 – kommunal eiendomsforvaltning. 
Betydning for folkehelse 
Ingen



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 76/17 31.08.2017 
Nesset kommunestyre  14.09.2017 

 
 
 
 

Sykefravær pr 2. kvartal 2017 - saksfremlegg 
 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år hatt fokus på 
å redusere fraværet og øke nærværet.  
 
Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er å sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." Både nasjonalt og 
internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende arbeidsplasser, men begrepet har mange 
ulike betydninger. 
 
I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor sykemeldte medarbeidere har vi hatt fokus på 
helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man kan organisere 
arbeidet, skape et godt arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og utvikling for alle ansatte. 
Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og 
motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive virksomheter. For den enkelte betyr en 
helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte 
helseplager.  
 
En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, grupper og 
organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne definisjonen vektlegger 
at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og 
organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon framheves som 
viktig. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering 
sentralt i helsefremmende arbeid. Dette er kanskje spesielt viktig nå i arbeidet med å bygge nye kommune 
sammen med Molde og Midsund.  
Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse og samarbeid et godt hjelpemiddel for lederne for å 
ivareta dette. Alle kan ikke involveres i alt – hva som ligger i involvering må tilpasses ulike situasjoner. I 
tillegg til involvering er informasjon også viktig.  
 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk i arbeidet med å redusere fraværet.  
Det totale fraværet i Nesset kommune pr. 2. kvartal 2017 er 8,4 %.  

Tidsrom Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/552-4 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



1. kvartal 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal 7,59 6,74 9,49 
3. kvartal  7,19 7,25 
4. kvartal   8,40 9,19 

      Året  7,87 8,59 
 
Ser vi på enhetsnivå har nesten alle enhetene redusert fraværet sett i forhold til 1.kvartal. Det er bare 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole som har økning i fraværet fra 1. kvartal. Sammenlignet med 2.kvartal 
2016 ser vi en større variasjon i hvordan fraværet har utviklet seg.  
 
Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2 %, mens langtidsfraværet ligger på 7,59 %.  
Nedenfor vises en oversikt over kommunens kostnader ved sykefravær i april, mai og juni 2017. 
 
April: 

 
Mai: 

 
Juni: 

 
Som oversikten viser var det høyest fravær i april og lavest i juni, med en reduksjon på kr 248 481 i de 
totale kostnadene fra april til juni. Utgiftene knyttet til langtidsfravær er redusert med 360 221 i samme 
periode.   
 
Ett av tiltakene vi har satt inn for å redusere fraværet var Personalutviklingskurs. Målsetningene med 
kursene er: 

 Kurset skal i seg selv være en positiv opplevelse  
 Oppstart / videreføring av en utviklingsprosess i Nesset kommune som skal gi et bedre 

arbeidsmiljøet og økt nærvær.  
 De tilsatte, de som vet hvor skoen trykker, skal være aktive aktører i arbeidet fra nåsituasjon til 

ønsket situasjon når det gjelder arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass.  



 Muligheter for den enkelte til å tenke gjennom hvordan en selv fungere i samspill med andre.  
 Få den enkelt tilsatt til å tenke gjennom og komme med sin tanker om hva en selv kan bidra med 

for å bedre arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen.  
 Et bidrag til at alle ansatte i Nesset opptrer som ett lag/team  

 
I 2017 har det ikke vært mulig å gjennomføre slike kurs på grunn av manglende finansiering og manglende 
tid til å gjennomføre kursene.  
 
Sammenligningstall for de andre kommunene i Møre og Romsdal: Kilde KS  

 
 
Fakta 

 Da IA-avtalen ble inngått i 2001, var samlet sykefravær i kommunesektoren på 8,4 prosent. 
 Selv om det har vært svingninger i perioden frem til i dag, er øker fraværet jevnt og er på 9,6 prosent i 

2016.  Dette innebærer en økning på 15 prosent, mens målet i 2001 var at det skulle reduseres med 20 
prosent, ifølge IA-avtalen. 

 Sykefravær koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig (11,5 milliarder kroner i kommunal sektor). 
Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det skyldes sammensetningen av ansatte og 
ikke sektoren i seg selv, viser nye beregninger.  
 
PROBA samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS sett på forskjeller i sykefraværet mellom sektorer. Ved å 
kontrollere for forskjeller i sammensetningen av de ansatte, finner de at kommunene ikke har hatt høyere 
fravær enn privat sektor de senere årene. Sammensetningen av ansatte er annerledes i kommunal sektor 
enn i privat sektor.  Det er forskjeller i blant annet kjønn, alder, yrke og næring. Det er kjent at disse 
faktorene påvirker sykefraværet. Offentlig sektor er kvinnedominert med mange ansatte innen barnehage 
og helse – faktorer som statistisk sett gir høyere sykefravær. Fra flere andre studier vet vi at kvinner har 
høyere sykefravær enn menn og at sykefraværet stiger med alder og synker med utdanningsnivå. Dette 
tyder på at sektortilhørighet i seg selv ikke har stor påvirkning på sykefraværet, men at forskjellen mellom 
sektorene skyldes ulik sammensetning av ansatte og oppgaver. 
Kilde: KS 

 



Vurdering 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med og ha en god 
dialog med medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Sykefraværsoppfølging er 
en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har en plikt og et ansvar for å følge opp 
syke medarbeidere, og å jobbe for helsefremmende arbeidsplasser. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake i arbeid.  
 
Det kan se ut som om Personalutviklingskursene må gjentas hvert andre eller tredje år for at vi skal greie å 
opprettholde effekten av disse. Dette krever at vi setter av tid og penger til å gjennomføre disse. Ser vi 
kostnadene med å gjennomføre Personalutviklingskursene opp mot mulige innsparinger er dette absolutt 
verd å forsøke. Disse samlingene er et supplement til det ordinære oppfølgingsarbeidet og retter seg mot 
alle ansatte i enheten/avdelingen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Redusert fravær vil gi reduserte utgifter 
 
Betydning for folkehelse 
En bedre arbeidshelse vil også bety en bedre folkehelse. 



Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2017 - samleskjema
Fravær 1-8 dager egenmeldtFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total

Fravær
2017

Fravær
2016

Fravær
2015

Fravær
2014

Fravær
2013

Fravær
2012

Fravær
2011

Fravær
 2010

Fravær
2009

Mulige Antall AntallProsent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall prosent prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

dagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. tilfeller dagsv. dagsv.

1.kv. 15903 135 178 1,12% 63 157 0,99% 83 1120 7,04% 1455 9,15 9,16 8,50 10,75% 8,48% 8,59% 9,41% 8,09% 6,31%

2.kv. 14646 78 82 0,56% 49 158 1,08% 71 871 5,95% 1111 7,59 6,74 9,49 11,54% 6,41% 8,86% 7,88% 6,24% 5,63%

3.kv 7,19 7,25 7,27% 7,57% 5,97% 6,28% 5,32% 5,75%

4.kv. 8,40 9,19 8,02% 10,25% 8,47% 8,35% 7,52% 6,75%

Hittil
i år 30549 213 260 0,85% 112 315 1,03% 154 1991 6,52 2566 8,40 7,87 8,59 9,41% 8,17% 7,96% 7,97% 6,79% 6,11%



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Prosent % % % % % % % %
dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. dagsv. fravær

Barnehagene
1.kv. 1476 21 33 2,24% 12 22 1,49% 17 135 9,15% 190 12,87% 8,32 12,37 9,71 10,46 8,92 8,51 9,44 6,24
2.kv. 1341 11 15 1,12% 5 17 1,27% 9 79 5,89% 111 8,28% 4,83 14,30 8,45% 5,54 7,47% 11,66 6,6 6,75
3.kv 7,94 4,50 4,50% 10,94 6,13% 7,78 5,35 3,72
4.kv. 6,77 6,41 6,32% 11,50 12,60% 8,32 8,62 3,12

Hittil 2817 32 48 1,70% 17 39 1,38% 26 214 7,60% 301 10,69% 7,00 9,37 7,28% 9,45 8,87% 9,01 7,51 5,08

Teknisk, samfunn og utvikling
1.kv. 1698 7 9 0,53% 6 24 1,41% 12 105 6,18% 138 8,13% 16,58 7,47 4,50% 12,37 7,61% 12,53% 3,66% 5,38%
2.kv. 1528 8 8 0,52% 2 19 1,24% 5 70 4,58% 97 6,35% 11,58 7,69 5,06% 6,69 5,29% 17,00% 1,20% 8,53%
3.kv 8,06 10,28 5,09% 3,88 7,02% 11,32% 2,19% 12,01%
4.kv. 5,30 16,27 7,81% 11,32 7,30% 10,70% 9,71% 7,46%

Hittil 3226 15 17 0,53% 8 43 1,33% 17 175 5,42% 235 7,28% 10,04 11,03 5,55% 8,68 6,82% 12,75% 4,25% 8,25%

Helse og omsorg
1.kv. 8012 85 103 1,29% 42 105 1,31% 39 737 9,20% 945 11,79% 11,11 11,01 13,16% 9,33 11,02% 11,88% 10,90% 9,16%
2.kv. 7511 40 36 0,48% 32 75 1,00% 47 634 8,44% 745 9,92% 8,78 12,40 13,69% 7,97 11,90% 9,00% 8,54% 7,64%
3.kv 8,96 9,29 9,27% 9,40 7,70% 6,52% 8,12% 7,20%
4.kv. 10,05 11,78 10,44% 11,74 8,87% 9,99% 10,02% 7,90%

Hittil 15523 125 139 0,90% 74 180 1,16% 86 1371 8,83% 1690 10,89% 9,72 11,10 11,64% 9,63 9,83% 9,35% 9,40% 7,97%



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total Fravær

2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Fravær i prosent
dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. %

Service, kultur og rådmannskontoret Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret. 
1.kv. 1409 6 11 0,78% 1 1 0,07% 9 76 5,39% 88 6,25 1,87% 3,69% 4,18% 2,18% 3,90% 5,25% 5,52% 0,96%
2.kv. 1312 3 3 0,23% 2 9 0,69% 5 37,6 2,87% 49,6 3,78 3,31% 2,72% 2,14% 0,96% 4,05% 2,33% 3,51% 0,42%
3.kv 3,16% 4,57% 1,45% 3,33% 8,43% 3,61% 2,25% 6,59%
4.kv. 3,48% 3,43% 0,37% 4,17% 9,92% 4,36% 0,62% 8,23%

Hittil 2721 9 14 0,51% 3 10 0,37% 14 113,6 4,17% 137,6 5,06 2,70% 3,62% 2,05% 2,57% 6,52% 3,93% 2,97% 4,14%

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
1.kv. 2275 14 20 0,88% 2 5 0,22% 2 2 0,09% 27 1,19 3,59% 3,66% 11,36% 9,90% 8,10% 6,64% 4,99% 4,91%
2.kv. 2040 15 18 0,88% 6 31 1,52% 2 47 2,30% 96 4,71 2,27% 4,24% 15,43% 7,08% 9,09% 4,54% 4,55% 3,48%
3.kv 4,98% 3,77% 7,58% 5,76% 3,35% 4,24% 4,05% 2,74%
4.kv. 8,83% 1,90% 6,64% 9,69% 6,36% 5,55% 5,22% 3,76%

Hittil 4315 29 38 0,88% 8 36 0,83% 4 49 1,14% 123 2,85 4,93% 3,42% 10,29% 8,12% 6,65% 5,25% 4,70% 3,72%

Indre Nesset barne og ungdomsskule
1.kv. 1033 2 2 0,19% 0 0 0,00% 4 65 6,29% 67 6,49 3,62% 4,72% 8,18% 1,94% 1,88% 6,33% 4,70% 1,36%
2.kv. 914 1 2 0,22% 2 7 0,77% 1 3 0,33% 12 1,31 11,60% 3,79% 9,87% 3,83% 2,53% 4,09% 5,10% 3,63%
3.kv 11,08% 2,40% 5,49% 3,26% 1,99% 4,69% 1,54% 3,90%
4.kv. 5,24% 5,27% 5,53% 6,49% 7,86% 9,57% 3,84% 4,46%

Hittil 1947 3 4 0,21% 2 7 0,36% 5 68 3,49% 79 4,06 2,84% 4,05% 7,29% 3,85% 3,58% 6,21% 3,76% 3,36%
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