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Pålegg om å gjennomføre tredjeparts luktmålinger og -
beregninger - Real Alloy Raudsand

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til at driften ved Real Alloy Raudsand kan 
starte opp igjen.

For å sikre at luktkrav i tillatelsen overholdes gir vi pålegg om nye tredjeparts 
luktmålinger og –beregninger som skal utføres innen 3 måneder etter oppstart.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Vi viser til:

 Tillatelse av 30. juni 2006 med siste endring av 27. november 2013

 Tillatelse til å gjenoppta drift ved Real Alloy Raudsand med varsel om pålegg om 

luktmålinger og –beregninger av 27. april 2015

Bakgrunn

Real Alloy Raudsand (tidligere Aleris Aluminium Raudsand) behandler saltslagg som genereres i 

omsmelting av aluminiumsdross og skrap ved anlegget på Rød. Siden oppstart av bedriften i 2009 har 

det vært utfordringer med lukt fra virksomheten.

Høsten 2014 hadde dere problemer med å overholde luktkravene i tillatelsen, og stanset derfor selv 

driften ved anlegget. Miljødirektoratet vedtok stans i november 2014. I løpet av våren 2015 har dere 

gjennomført tiltak for å redusere lukt, og i april sendte dere inn dokumentasjon som sannsynliggjør 

at luktkravene i tillatelsen overholdes. Miljødirektoratet ga tillatelse den 27. april til at driften ved 

anlegget kunne starte opp igjen. Dere startet opp driften ved anlegget den 18. mai 2015.

Pålegg om å gjennomføre luktmålinger

For å kontrollere at de gjennomførte tiltakene for å redusere lukt har den forventede effekt, ser 

Miljødirektoratet behov for at dere tar nye luktmålinger og eventuelt lage en ny 

spredningsberegning innen 3 måneder etter at bedriften har startet opp igjen.

Real Alloy Norway AS
Rødvika Industriområde
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 09.06.2015

Deres ref.:
Allan Hansen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/681

Saksbehandler:
Henrik Ness Mikkelsen
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Vi pålegger derfor Real Alloy, Raudsand å få gjennomført en oppdatert tredjepartsvurdering av 

hvilken luktimmisjon virksomheten forårsaker hos nærliggende boliger og fritidsboliger. Rapporten 

skal ha som formål å dokumentere om tillatelsens luktkrav overholdes.

Pålegget går ut på at Real Alloy, Raudsand skal sørge for en uavhengig tredjepart med faglig 

kompetanse på området skal dokumentere luktimmisjon ved nærliggende boliger og fritidsboliger 

ved å:

• ta representative prøver, utføre olfaktometrisk analyse ved bruk av NS-EN 13725 og beregne 

luktimmisjon.

• utføre ny spredningsberegning av lukt om nødvendig dersom det er usikkerhet om grensen 

for lukt overholdes.

Frist for å gjennomføre luktmålinger er satt til 15. august 2015, og frist for å sende rapport er satt 

til 1. november 2015.

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 51.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal

begrunnes og sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljødirektoratet

Ingvild Marthinsen Henrik Ness Mikkelsen

seksjonsleder overingeniør
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Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie 

Vedlegg 

1 Boligpolitisk plan 2010 - 2013 - Med boligsosial del og handlingsplan for Nesset kommune 

2 Kopi av annonse fra Finn.no - Stubøvegen 34 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret bevilger inntil kr 1 700 000 til kjøp av brukt enebolig i Stubøvegen 34 samt til 

nødvendig rehabilitering av huset. 

 

Bevilgningen finansieres med 

- ubrukte lånemidler kr 1 400 000  

- tilskudd fra Husbanken kr 300 000  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har pr. juni 2015 bosatt 15 flyktninger. 2 flyktninger til blir bosatt i juli måned. 

Videre er Nesset kommune av IMDI tilbudt å bosette en Syrisk familie med foreldre og 2 barn. Det er 

et ønske å bosette familien i forkant av skolestart, medio august 2015. Da vil årets bosettingsprogram 

være fullført. 

 

Til nå har Nesset kommune dekket sitt boligbehov i samband med bosetting gjennom leie av 

leiligheter i 2 private leilighetsbygg i Eidsvåg sentrum. I den grad det kan fremskaffes egnede 

boenheter for framleie vil dette fortsatt være formålstjenlig sett ut ifra et økonomisk perspektiv. 

Nesset kommune ønsker å kjøpe denne aktuelle boligen fordi den er egnet og fordi kommunen i dag 

ikke eier eller disponerer boenheter med 3 eller flere soverom. Markedet for utleie av større boenheter 

har vist seg å være svært begrenset med sentrumsnært beliggenhet.  



Den aktuelle boligen er besiktiget, og ihht prospekt og takst fremstår boligen som godt egnet til bolig 

for en familie. Boligen ligger nært Eidsvåg sentrum og er innflyttingsklar uten noen store 

vedlikeholdsbehov.  

Vurdering 

Nesset kommune har fått 3 tilbud om leie av boenheter i Eidsvåg. Flere av disse kan være aktuelle med 

tanke på de forestående familiegjenforeninger som vil komme i løpet av høsten 2015 og videre i 2016. 

Nesset kommune vil også ha behov for å leie flere større boenheter til bosetting av 10 flyktninger i 

2016. Boligpolitisk plan er under rullering og skal være klar til politisk behandling høsten 2015. I 

denne vil det komme fram de behov Nesset kommune vil ha med hensyn på erverv eller leie av boliger 

til boligsosiale formål.  

 

Der er nybygde boenheter til salgs i Eidsvåg der kvadratmeterprisen ligger på kr. ca. 25 000 

Stubøvegen 34 har 4 soverom og en kvadratmeterpris på ca. kr. 14 000. Pr. i dag eier Nesset kommune 

kun boenheter med ett eller to soverom. 

 

Boligen standard er god alderen tatt i betraktning. Det vil likevel være behov for utskiftning av 

elektrisk anlegg samt drenering rundt husets grunnmur. Boligen vil kunne dekke boligsosiale behov 

både på kort og lang sikt. Det vil være en mulighet for leietakere å inngå avtale om «leie for eie» som 

er et av Husbankens boligpolitiske virkemidler.  

Det er hensiktsmessig at bosettingen skjer sentrumsnært. For at familiene skal kunne levere og hente 

sine barn og samtidig komme tidsnok til sine daglige programposter i introprogrammet er dette 

nødvendig.  

Økonomiske konsekvenser 

Husleieutgifter inkl. kommunale avgifter for denne boligen anses å være betydelig lavere enn om 

Nesset kommune leier en tilsvarende stor boenhet i det private markedet. Nylig fremlagt satsbudsjett 

øker satsningen på finansieringen av utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte. Det er derfor noe 

usikkert om hvor stor %-satsen på slikt tilskudd fra Husbanken til kommunen vil bli. En legger til 

grunn at tilskuddet vil bli mellom 20 – 40% av brutto kjøpesum. Kommunen må ved et kjøp 

forskuttere dette. I og med at man får nyttiggjort seg av Husbankens tilskuddsordning, vil Nesset 

kommune her kunne kjøpe en enebolig til en rimelig pris. Vedlikeholdsbehovet vil ikke være større i 

denne boligen enn i den kommunale boligmasse for øvrig, snarer lavere ut ifra den kunnskap vi sitter 

på i dag. Samlet sett vil kjøpet av denne boligen kunne finansieres godt gjennom de forventede 

leieinntekter. 

 

Betydning for folkehelse 
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1. BAKGRUNN

Nesset kommune har i mange år manglet en helhetlig boligpolitisk plan som styringsredskap for
utviklingen av boligmarkedet i kommunen, og som ivaretar de vanskeligstilte sine utfordringer med 
å etablere seg og bli boende i egen bolig.

Utviklingen i Nesset de siste 30 årene viser at kommunen har gått fra å være en landbruks- og 
industrikommune til å bli en kommune hvor andelen av pendlere er økende. Nedgangen i folketallet 
i kommunen siden 1999 har gått fra 3291 og til 3076. Studier av befolkningsutviklingen i distrikts-
Norge viser at den påvirkes også av andre forhold enn bare arbeidsplasser. Gode kommunikasjoner, 
gode servicetilbud, gode oppvekstvilkår, levende bygder og attraktive boligområder er forhold som
påvirker folks valg av bosted i tillegg til arbeidsplasser. Kommunen har et ansvar som tilrettelegger 
og pådriver for en positiv lokalsamfunnsutvikling. Den boligpolitiske planen viser hvordan vi
gjennom en offensiv boligpolitikk ønsker å legge til rette for at enda flere kan velge seg Nesset som 
bostedskommune.   

Planen er utarbeidet etter de føringer og rammer som er gitt av Husbanken i brev av 2.4.2008 og av 
kommunestyret gjennom sitt vedtak i møte den 11.12.2008.

Målsetting Prosjektgruppen ønsker innledningsvis å synliggjøre behovet for en 
tydelig målsetting i arbeidet med den Boligpolitiske handlingsplanen:

Den Boligpolitiske handlingsplanen skal være et viktig verktøy for 
økt tilflytting og vekst i Nesset kommune. Det er en overordnet 
målsetting i planarbeidet at kommunen skal kunne bidra å tilretteleg-
ge for at alle skal kunne ha muligheter til å etablere seg i en tilpasset 
bolig uavhengig av økonomiske, sosiale eller helsemessige 
forutsetninger.

Brev fra Husbanken 
datert 2.4.2008 –
behov for plan

I brev til kommunene den 2.4.2008 informerer Husbanken om nye 
tildelingskriterier og praksis som vil bli lagt til grunn for tildeling av 
boligtilskudd:

1. Framlegging av revidert boligsosial handlingsplan eller 
annet relevant planverk som inneholder kartlegging av 
boligsosiale utfordringer i kommunen og plan for løs-
ninger.

2. Dokumentasjon på bekjentgjøring av Startlån i egen 
kommune og forbruk av Startlån. Kommuner som ikke 
har hatt Startlån de 3 siste årene (2005, 2006 og 2007) 
tildeles   ikke boligtilskudd for 2008.

3. Manglende rapportering for 2007 medfører at boligtil-
skudd til etablering og tilpasning ikke tildeles.

Videre inneholder brevet følgende informasjon om en unntaksbe-
stemmelse for 2008:
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Husbanken er oppmerksom på at kommunene alt i desember 2007 
søkte om boligtilskuddsmidler for 2008 etter gammel ordning. 
Husbanken vil etter søknad vurdere å tildele midler for 2008 også til 
kommuner som ikke oppfyller plankravet. Forutsetningen er at 
kommunen dokumenterer at plankravet vil være oppfylt innen 2009.

Vedtak i kommune-
styret den 11.12.2008

Nesset kommunestyre gjorde i møte den 11.12.2008 følgende 
enstemmige vedtak:

I forbindelse med pågående rullering av kommuneplan, starter 
arbeidet med en egen delplan for en helhetlig boligpolitikk i Nesset, 
herunder boligsosial handlingsplan. Det nedsettes en egen
prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe, 
prosjektleder og en referansegruppe. Formannskapet utgjør 
styringsgruppa, og ledes av ordfører. Styringsgruppa har et 
overordnet ansvar for gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppa 
settes sammen av ulike fagfolk, mens driftsstyrene utgjør referanse-
gruppa. Rådmannen velger ut prosjektleder.

Prosjektet får følgende mandat:
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og 
boforhold i kommunen.
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og 
andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet.
3. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av 
denne.
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen.
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskudd-
sordninger.
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det 
boligsosiale arbeidet.
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for 
booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dette medfører blant annet å:
Ø Vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret 
disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle 
nybygg.
Ø Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for 
rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen.
Ø Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre 
kommunale planer som kommuneplan/helse og omsorgs-
plan/psykiatriplan/økonomiplan.
Ø Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å 
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stimulere til utbedring av private kommunale boliger for å høyne 
boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg,
blant annet ved booppfølging.
Ø Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og 
tiltak som bedrer tilgjengeligheten.
Ø Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode 
bomiljøer, og utarbeide ti bomiljøtiltak.
Ø Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved 
utbygging i kommunen.

Prosjektet finansieres gjennom mulige prosjektmidler i Husbanken 
og eventuelt fra andre eksterne instanser, samt gjennom avsatte 
midler til rullering av kommuneplana, opp til kr 100.000.

Plana skal legges fram for kommunestyret senest desember 2009.

Nasjonale føringer § Stortingsmelding nr 49 (1997-98) Om boligetablering for 
unge og vanskeligstilte

§ Stortingsmelding nr 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga. Om 
fordeling av inntekt og levekår i Noreg

§ Stortingsmelding nr 23 (2003-04) Om boligpolitikken

Husbankens veileder 
for lokale boligsosiale 
handlingsplaner

Husbanken har utarbeidet en egen veileder for utarbeidelse av lokale 
boligsosiale handlingsplaner, som er et sentralt verktøy i utarbeidel-
sen av kommunens boligpolitiske handlingsplan.
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2. SITUASJONSBESKRIVELSE 

Situasjonsbeskrivelsen omfatter en analyse av faktorer som er med på å påvirke boligsituasjonen og 
boforholdene i kommunen.  Folketallsutviklingen, alderssammensetningen i folket, SSB sine 
befolkningsframskrivninger og sysselsettingen er forhold som kan være med på å forklare hvorfor 
situasjonen er som den er på boligmarkedet i Nesset.

Ved hjelp av de statistiske kildene vil vi få en oversikt over de viktige trekkene i boligsituasjonen. 
Situasjonsbeskrivelsen vil sammen med lokalkunnskap og politiske prioriteringer danne grunnlaget 
for et systematisk arbeid med å bedre boforholdene i kommunen

Befolkning og boforhold

Husbankens analyse-
veileder

Husbankens analyseveileder angir ulike forslag til hva som skal inngå i en analyse 
av boligsituasjonen og boforholdene i kommunen: Befolkningsutvikling,
flyttetrender, sysselsetting og spesielle forhold som framtidig næringsutvikling er 
forslag som er tatt med i denne analysen.

Husbanken understreker at det er den enkelte kommune selv som må velge hva 
som skal inngå i en analyse. Formålet med analysen er å få beskrevet en situasjon, 
som kan gi hjelp til å iverksette tiltak og fatte de riktige beslutningene i for å 
bedre boligsituasjonen for ulike grupper i kommunen.

Befolkningsutvikling Krets 2004 2005 2006 2007 2008
Ranvik 78 77 74 68 70
Tjelle/Gussiås 107 104 112 109 118
Rød/Høvik 343 340 340 342 311
Eidsvåg 1123 1120 1101 1098 1124
Raudsand 326 318 301 305 304
Eidsøra 339 318 310 308 310
Bugge 74 77 79 75 74
Vistdal 296 289 282 270 281
Eresfjord 416 413 409 408 404
Eikesdal 79 83 80 78 80
Folketall 3181 3139 3088 3061 3076

Eresfjord/Vistdal Gamle Nesset Nesset
1963 1343 2306 3649
2008 839 2237 3076
Endring -504 -69 -573
Endring i % -38% -3% -15,7%

En mer detaljert utvikling fra 1963 og fram til i dag viser en nedgang i folketallet i 
bygdene og en vekst i kommunesenteret Eidsvåg.
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Tabellen viser befolkningsutviklingen med hensyn til fødselsoverskudd, 
nettoflytting og folketilvekst

2004 2005 2006 2007 2008
Folketall 1. januar 3201 3181 3139 3088 3061
Fødte 30 27 22 31 28
Døde 46 33 41 36 32
Fødselsoverskudd -16 -6 -19 -5 -4
Innvandring 6 11 4 9 19
Utvandring 4 5 4 4 2
Innflytting, innenlandsk 76 70 64 72 79
Utflytting, innenlandsk 82 111 96 101 80
Nettoflytting -4 -35 -32 -24 16
Folketilvekst -20 -42 -51 -27 15
Folketallet 3181 3139 3088 3061 3076

Befolknings-
framskrivning

Tabellen viser en befolkningsframskrivning i henhold til tall fra SSB for perioden 
2010 – 2020 basert på en middels nasjonal vekst. 

Alder 2010 2013 2020 Diff. 2010 - 2020
0 – 4 år 143 162 175 32
5 – 14 år 387 352 314 - 73
15 – 24 år 453 412 365 - 88
25 – 39 år 447 440 494 47
40 – 64 år 1048 1039 941 - 107
65 – 74 år 286 308 357 71
75 – 90 + 309 312 316 7
Sum 3073 3025 2962 -111

Ut fra Statistisk sentralbyrå sine prognoser for befolkningsframskrivningen mot
2020 kan vi lese følgende:

§ 0 – 4 år: Kommunen vil få en økning i antall barn som vil ha behov for 
barnehageplass

§ 5 – 14 år: Kommunen vil få en nedgang i antall barn i grunnskolealder på 
73 stk eller knappe 19 %

§ 15 – 24 år: Kommunen vil få en nedgang blant ungdom under utdanning i 
videregående skole eller høyere utdanning på drøye 19 %.

§ 25 – 39 år: Kommunen vil få en økning i antall unge i etablererfasen.
§ 40 – 64 år: Kommunen vil få en nedgang i aldersgruppen på 10 %.
§ 65 – 74 år: Kommunen vil få en økning i denne aldersgruppen på knappe 

25 %
§ 75 – 90 +: Kommunen antall eldre i aldersgruppen vil være relativt 

uendret fram mot 2020.
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Kartet fra SSB viser folketallsutviklingen mot 2020 i kommunene i fylket med en 
middels nasjonal vekst.

Kartet viser en forventet svak/moderat nedgang i folketallet i Nesset fram mot 
2020. Nesset kommunes sentrale beliggenhet mellom kommunene og arbeidsmar-
kedene i Molde, Sunndal og Rauma gir kommunen fortrinn og muligheter til å 
kunne utvikles til en attraktiv bokommune med vekst og utvikling i folketallet 
fremfor stagnasjon og nedgang.

Sysselsetting Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en landbruks- og industrikom-
mune til å bli en kommune hvor en stadig større andel av de yrkesaktive er 
pendlere. Pendlerne i Nesset pendler til 20 av fylkets 36 kommuner. Utviklingen i 
antall pendlere mellom kommunene i regionen vil sannsynligvis fortsette å øke i 
årene som kommer. Mye kan derfor tyde på at de kommunene som lykkes med å 
stå fram som attraktive bokommuner blir vinnere i kampen om folketallsutvikling-
en i minst like stor grad som de kommunene som får arbeidsplasser.

Nøkkeltall for de yrkesaktive i Nesset i 2007
Arbeidsplasser i Nesset 1 282
Antall yrkesaktive 1 609
Pendlere ut til andre kommuner 692
Pendlere inn til Nesset 377
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Kommunen har over flere år ligget høyt på arbeidsledighetsstatistikkene. Dette 
kan ha flere forklaringer. Strukturrasjonaliseringer i landbruket, tap av industriar-
beidsplasser, lavt utdanningsnivå og en stor andel av sysselsatte i konkurranseut-
satt industri kan være noen av forklaringene.

Tabellen viser arbeidsledigheten i Nesset kommune sammenlignet med Møre og 
Romsdal fylke de siste 4 årene. Tallene for 2009 er pr 1. november.
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Kommunen

Fylket

Nesset som Vekst-
kommune

Kommunen søkte allerede i 2004 fylket om å bli en omstillingskommune. Dette
som en følge av bortfall av mange arbeidsplasser, vedvarende nedgang i 
folketallet og en anstrengt kommuneøkonomi.

I samarbeidet med Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge er det etablert
”Nesset som Vekstkommune”. Dette 3-årige programmet, som startet i 
september 2009, har fokus på næringsutvikling og bosettingen i hele kommunen,
og skal arbeide med konkrete målbare tiltak for å øke verdiskapningen og 
bosettingen.

Kommuneplanen og 
Nesset som bo- og 
arbeidskommune

Gjennom det pågående arbeidet med kommuneplanen ønsker kommunen å være 
på offensiven i forhold til å kunne framstå som et attraktivt valg når folk skal 
velge seg bosted og arbeid. 

Fra gjennomføringen av folkemøtene høsten 2008 er det kommet inn viktige 
innspill fra alle bygdelagene som er med på å øke kommunens forståelse for de 
utfordringer bygdene har i forhold til bosetting og vekst. En offensiv boligpolitikk
kan gi mange gode tiltak som bidrar til den ønskede utviklingen med vekst i 
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bosettingen i bygdene.

Det er et mål i kommuneplanen at alle bygder gjennom arealdelen skal ha avsatte 
områder til boligformål. Spredt boligbygging framfor regulerte tomteområder 
rundt om i bygdene kan i denne sammenhengen være et fortrinn for Nesset som 
bostedskommune. Dette også som en følge av at den relativt beskjedne
boligbyggingen i kommunen, vil kunne føre til at det vil ta mange år før de 
regulerte og opparbeidede tomtefeltene vil bli fylt opp med boliger. Etter 2. gangs 
behandling av kommuneplanen er det prioritert å arbeide for spredt boligbygging i 
hele kommunen utenom selve Eidsvåg sentrum.

Ungdommens kommunestyre har i arbeidet med kommuneplanen blitt utfordret til 
å svare på hva kommunen kan gjøre for at de unge flytter tilbake etter endt 
utdanning. Her følger oppsummeringen av arbeidet med kommuneplanen som kan 
relateres til kommunens boligpolitiske utfordringer:

§ Vi kommer til å akseptere pendling i voksen alder. (Ca 40 % av arbeidsta-
kerne i Nesset er i dag pendlere.)

§ Vi trenger rimelige leiligheter/ungdomsboliger. Viktig i alle bygder.

§ Ønsker ikke Nesset som en storby. Vil beholde kvalitetene til bygda.

Ungdommens kommunestyre kommenterte også flere trivselstiltak i kommune-
planarbeidet, som de mener er nødvendige for å bygge identitet og tilhørighet til 
hjemstedet. Undersøkelser viser at 80 % av de unge som trives på hjemstedet 
under oppveksten kan tenke seg å flytte tilbake etter endt utdanning.

Boligsituasjonen i 
kommunen

Tabellen (SSB) viser antall boliger og bygningstype i Nesset etter folke- og 
boligtellingen i 2001:

Frittliggende enebolig eller våningshus 1 072
Blokk, leiegård eller annet med 3 etasjer eller mer
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt 
tomannsbolig

78

Horisontaldelt tomannsbolig med mindre enn 3 etasjer 79
Forretningsbygg, bygg for felles husholdninger eller 
lignende

41

Totalt 1 287

Med 3 259 innbyggere i 2001 og 1 287 registrerte boliger gir dette en boligdek-
ning på 2,53 personer pr bolig. I 1999 var boligdekningen i landet 2,38 personer 
pr bolig.
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Tabellen under viser antall nye byggetillatelser for private boliger i perioden 2005 
til 2009.

2005  2006 2007 2008 2009*
Bugge 1 1
Eidsvåg 2 2 3
Eresfjord 1
Raudsand 1
Eidsøra/Toven 2
Gussiås 1
Sum 5 4 6 5 3
*Antall byggetillatelser for 2009 er fram til 1.november.

Tabellen viser en relativ beskjeden boligbygging som de siste 5 årene har variert 
fra 3 til 6 boliger. I bygdene Ranvik, Tjelle, Vistdal og Eikesdal er det ikke 
oppført nye boliger de siste 3 årene. 

Tabell fra SSB over registrerte kommunale boliger i 2008:

Kommunalt eid til utleie 56
Innleid til utleie 0
Privat eid med kommunal disposisjonsrett 8
Totalt 64

Kommunale boliger pr 1000 innbyggere er for Nesset 21 boliger, for Møre og 
Romsdal fylke 20 og landet for øvrig 20 boliger pr 1000 innbyggere. Det 
understrekes at dette er tall fra SSB. Prosjektgruppen har ikke fått avklart hvilke 
type boliger som er med i statistikken.

Kvilebu på Blåfjellet
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Oversikt over boenheter i kommunale institusjoner, bofellesskap, omsorgsboliger, 
leiligheter som disponeres av enhet helse og omsorg, leiligheter som disponeres 
av NAV og leiligheter som disponeres av kommunen til ansatte.

Navn Type bolig
Antall 
boenheter

NOS  sjukeheimen Sjukeheim 30
NOS  demens  Demensavdeling 6
NOS  kortidsavdeling Aldersinstitusjon 21
Vistdal  bofellesskap Bofellesskap for eldre

(Inkl.1 leilighet for ektepar)
9

Eresfjord bofellesskap Bofellesskap for eldre
(Inkl.1 leilighet for ektepar)

9

Holtan  bofellesskap Bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede og  psykiatri

6

Holtan 1 Omsorgsboliger 6
Holtan 2 Omsorgsboliger 4
Holtan 2 Avlastningsleiligheter 2
Holtan 3 Botjenesten 2
Myra 1 Omsorgsboliger  2
Myra 2 Omsorgsboliger 4
Smedflata BL Omsorgsboliger 2
Hammervollhagen Sosialboliger 4 (5)
Vistdal stiftelse Privat med kommunal disposisjons-

rett
8

Hammervollhagen Leiligheter for leger 2
Hammervollhagen Leilighet for ansatte/andre 1
Hammervoll  
”Lærerboligene”

Leilighet for ansatte/andre 4

Sum boenheter 122

Samhandlings-
reformen

Den varslede samhandlingsreformen vil sannsynligvis gi kommunene utfordringer 
i forhold til disponering og tilrettelegging av den totale boligmassen for 
vanskeligstilte og pleietrengende. Eventuelle konsekvenser av samhandlingsre-
formen for tilrettelagte botilbud er ikke kjent på tidspunktet for utarbeidelsen av
denne planen.
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Vurdering av 
boligsituasjonen i 
kommunen

Vurderingen av boligsituasjonen i kommunen er med på å legge føringer for de 
strategier og tiltak kommunen iverksetter for å tilrettelegge for et attraktivt og 
mangfoldig boligtilbud i kommunen. Dette for å få enda flere til å velge seg 
Nesset.

§ Befolkningsutviklingen og SSB sine befolkningsframskrivinger mot 2020 
viser en svak/moderat nedgang i folketallet i kommunen. Den store poli-
tiske utfordringen mot 2020 vil derfor være å snu denne utviklingen. En 
offensiv boligpolitikk kan være en viktig bidrag for å nå dette målet.

§ Befolkningsframskrivningen fram mot 2020 fordelt på ulike aldersgrupper 
viser at kommunen sannsynligvis vil få behov for enda flere barnehage-
plasser. Antall elver i grunnskolealder vil gå ned, antall unge i alders-
gruppen 15 til 24 år vil gå ned og vi vil få en liten økning i antall ung-
dommer i etablererfasen. Kommunen får i følge SSB sine tall ingen eldre-
bølge i år 2020.
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Kartlegging av boligmarkedet i kommunen

Kommunen ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo i de deler av kommunen de ønsker 
gjennom et variert og attraktivt boligtilbud tilpasset de ulike livssituasjoner, ønsker og behov. Den 
videre utvikling av boligområder knyttet til Eidsvåg som kommune-,  service- og handelssenter vil 
være en prioritert satsing.

En kartlegging av tomtereservene, av boligmarkedet, av eventuelt private utbyggere og fraflyttede 
eiendommer og småbruk vil være nødvendig i forhold til de tiltak som iverksettes for å tilrettelegge 
for et attraktivt og mangfoldig boligtilbud i kommunen. Seniorboliger, generasjonsboliger, 
rekkehus, hybler for unge i etablererfasen, leiligheter og økt omsetning av fraflyttede eiendommer 
og småbruk er eksempel på tiltak som kan føre til tilflytting, optimisme og gode bomiljø.

Kartlegging av 
tomtereservene i 
kommunen

Det finnes i dag flere kommunale boligfelt rundt om i kommunen.
En kartlegging av tomtereservene er nødvendig i forhold til en 
offensiv tomtepolitikk.

Tabellen viser antall byggeklare tomter i kommunale boligfelt pr 
1.11.2009.

Sted Antall Merknad
Hammervollhagen, Eidsvåg 7
Talset, Eidsøra 1
Nygård og Furulund, Raudsand 3
Fagerslett, Eresfjord 3 festetomter

I kommunen er det kun ett regulert privat boligfelt med byggeklare 
boligtomter. Boligfeltet ligger på Rød og har 3 – 4 ledige tomter. 

I Eidsvåg sentrum er det regulert ett privat boligfelt, Sjøgarden 
boligfelt med 13 tomter. Boligfeltet er ikke opparbeidet med 
byggeklare tomter.

Med en utbyggingstakt på 4 – 5 boliger i året vil det de nærmeste 
årene være nødvendig med et enda større utbud av regulerte 
tomteområder med byggeklare tomter. Et relevant spørsmål i denne 
sammenhengen er om de tomtene som bys fram i dag i de 
kommunale feltene er attraktive nok. Det bør også vurderes om 
kommunen ved en eventuell videre utbygging av kommunale felt 
skal videreføre ordningen med sterkt subsidierte kommunale 
boligtomter.

I kommuneplanen er det avsatt områder for boligbygging i alle 
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bygder. Dette gjelder både for spredt boligbygging og boligbygging 
i regulerte tomtefelt.

Kommunen arbeider med sluttbehandlingen av reguleringsplanen for 
Holtan. Dette er et sentrumsnært og terrengmessig relativt flatt 
område, hvor kommunen allerede har bygd ut omsorgsboliger, 
avlastningsleiligheter og boliger for psykisk utviklingshemmede. En 
videre utbygging av området vil måtte omfatte det samme formålet. 

Kartlegging av 
boligmarkedet

For å kunne foreslå tiltak for å bedre boligsituasjonen i kommunen 
kan det være nødvendig å foreta følgende kartlegginger:

§ Interessen for tilrettelagte boliger for ungdom
§ Interessen for tilrettelagte boliger for eldre, seniorboliger
§ Interessen for å øke antallet leiligheter i borettslagene
§ Hvor i kommunen det er størst behov for utleieboliger
§ Boligbehovet for næringslivet

I utarbeidelsen av denne planen er det ikke foretatt noen grundigere 
kartlegging av boligsituasjonen for nevnte målgrupper. Kartlegging-
en baserer seg på referansegruppens lokalkunnskap om boligmarke-
det i kommunen, de signaler som er kommet fram i folkemøtene i 
arbeidet med kommuneplanen og de henvendelser som er kommet 
til kommunens servicekontor det siste året. 

Boligpriser og 
etterspørsel

Omsetning av boligeiendommer med bygning i Nesset etter antall 
omsetninger, kjøpesum (1000 kr) og gjennomsnittspris (SSB).

2007 2008 2009*
Antall boliger 33 21 14
Samlet kjøpesum 28015 19052 12623
Gjennomsnitt 848 907 901

*For 2009 er tallene pr 3. kvartal. (SSB)

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (1000 kr) for brukte og nye 
eneboliger i Møre og Romsdal fylke, landet totalt og Oslo. 
Bruktpris i prosent av nypris. Tallene er fra 2008. For Oslo 
foreligger det kun tall for året 2007. (SSB)

Brukte 
boliger

Nye 
boliger

Bruktpris i 
% av ny

M og R fylke 12524 19049 65,7
Landet totalt 16456 21216 77,6
Oslo (2007) 31046 27468 113
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Private utbyggere Kommunen vil måtte ta et valg i forhold til sin rolle på boligmarke-
det. Kommunen har og vil ha en tilretteleggerfunksjon for 
utviklingen av boligmarkedet. Utfordringen vil ligge i om 
kommunen skal bruke sine begrensede ressurser som en aktør på 
boligmarkedet i tillegg sine pålagte oppgaver med å tilrettelegge 
boliger for vanskeligstilte.

Kommunen har fått presentert ulike boligkonsepter fra private 
utbyggere som tilbyr sine tjenester til kommunen. Boligkonseptene 
er beregnet for ulike målgrupper og basert på Husbankens 
finansieringsordninger og/eller annen finansiering. I ett av tilfellene 
tilbyr utbygger seg å stå som ansvarlig for både bygging og drifting 
av boligene.

I kommunesenteret Eidsvåg er det i dag to private borettslag:
Smedflata borettslag med 9 leiligheter og Eidsvåg borettslag med 12
leiligheter. Begge borettslagene har Sunnbo (Sunndal boligbygge-
lag) som forretningsfører. I Vistdal er det en privat stiftelse med 8 
boliger.

Kartlegging av 
fraflyttede eiendom-
mer/småbruk

Stadig flere unge byfolk ønsker å ta del i de kvalitetene som 
landsbygda representerer når den første spenningen med det å bo i 
by har lagt seg. Undersøkelser viser at interessen for å kjøpe eller 
leie større eiendommer eller småbruk er stigende i den norske 
befolkningen. Samme undersøkelser viser også at andelen av 
nordmenn som ønsker å bo i distrikts-Norge er økende. Det 
etterspørres kvaliteter som gode oppvekstvilkår, trygge omgivelser, 
nærhet til naturen og det å kunne ha en eiendom som gir muligheter 
til en mindre landbruksproduksjon.

I Nesset står det tomme hus og fraflyttede småbruk rundt om i hele 
kommunen. Kommunen er i gang med et prosjekt for å kartlegge
eiendommene med tanke på tilflytting og bosetting. Småbruk og 
fraflyttede eiendommer representerer en betydelig boligressurs i 
kommunen.

En forstudie viser at over 25 % eller ca 100 av de registrerte 
landbrukseiendommene i kommunen mangler fast bosetting.

Vurdering av resultate-
ne fra kartleggingen av 
boligmarkedet

Vurderingen av resultatene beskriver situasjonen og utfordringene 
på boligmarkedet i kommunen. Samtidig vil det gi oss et grunnlag 
for å iverksette nødvendige tiltak for å tilrettelegge for et attraktivt 
og mangfoldig tomte- og boligtilbud i kommunen.

§ Antall årlige byggetillatelser og tomtereservene i regulerte 
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byggefelt viser at det sannsynligvis allerede i dagens situa-
sjon er mangel på byggeklare tomter. Dette gjelder spesielt i 
Eidsvåg, men også for andre bygder med regulerte byggefelt 
vil det være viktig å ha et tilfredsstillende utbud med bygge-
klare tomter. En etappevis utbygging av allerede eksisteren-
de tomtefelt i bygdene i kommunen kan være et økonomisk 
fornuftig alternativ til et større utbud av byggeklare tomter.

§ Som landkommune har Nesset mange områder som er egnet 
til boligbygging. I stedet for å regulere tomtefelt med små 
boligtomter kan det ligge muligheter for økt boligbygging i 
flere bygder ved å legge til rette for spredt boligbygging på 
større og attraktive tomter.

§ Selv om det ikke er foretatt noen grundig kartlegging av 
interessen for tilrettelagte boliger for ungdom og tilrettelagte 
boliger for eldre (seniorboliger) er det i arbeidet med kom-
muneplanen kommet fram behov for tilrettelagte boliger for 
begge disse målgruppene.

§ Gjennom året har det vært flere henvendelser på Servicekon-
toret etter kommunale eller private boliger fra folk som vur-
dere å flytte til kommunen eller ønsker bolig av andre årsa-
ker.

§ Kommunens gjennomgangsboliger synes i dag ikke å funge-
re etter hensikten. Målsettingen med disse boligene er å dek-
ke kommunens behov for å kunne tilby kommunalt husvære 
som et rekrutteringsfortrinn.

§ Fraflyttingen de 30 siste årene har ført mange tomme hus og 
småbruk rundt om i kommunen. Dette representerer en be-
tydelig boligressurs.

§ Kommunen har registrert en økende interesse fra private 
utbyggere til å bygge boliger til ulike målgrupper. Spesielt 
gjelder det for Eidsvågområdet. 

§ I Eidsvåg er det på gang et arbeid med en stedanalyse som et 
hjelpemiddel i den videre utviklingen av Eidsvåg som kom-
mune- og handelssenter. Stedsanalysen vil bli gjennomført i 
samarbeid med fylket, grunneiere, Handelsforening, innbyg-
gere, lag og organisasjoner og andre med interesse for sent-
rumsutvikling.
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Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Husbanken har utviklet en egen metode – Bokart – dataprogram for kartlegging av de vanskelig-
stilte. Nesset kommune har så langt ikke tatt stilling til om det er dette dataprogrammet, som er det
mest hensiktsmessige kartleggingsverktøyet i vår kommune med drøye 3 000 innbyggere. Bruk av
Bokart vil sannsynligvis betinge konsesjon fra Datatilsynet. Videre er det åpenbart at dataprogram-
met vil kunne være til stor nytte for kommunen gjennom en kontinuerlig registrering av vanskelig-
stilte på boligmarkedet, deres behov og gjennomførte tiltak.

Alternativ metode for kartlegging av behovet for boliger for vanskeligstilte vil være å foreta årlige, 
manuelle registreringer fra de ulike enhetene i kommunen som arbeider med de vanskeligstilte på 
boligmarkedet. På bakgrunn av registreringene må det da settes opp ulike tabeller som viser de 
ulike behovene. Husbanken har også en eldre manuell metode for kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet, som er brukt i denne kartleggingen. Her er det satt opp følgende kriterier:

§ Skal omfatte personer/husstander som har vært i kontakt med eller mottatt tjeneste fra det 
kommunale tjenesteapparatet de siste 6 måneder.

§ Kun husstander med utilfredsstillende boforhold som skal kartlegges.. 

Husbankens definerte 
målgrupper for 
kartlegging

§ Økonomisk vanskeligstilte
§ Flyktninger
§ Bevegelseshemmede
§ Rusmiddelbrukere
§ Personer med andre funksjonshemninger
§ Psykisk utviklingshemmede
§ Personer med psykiske lidelser
§ Sosialt vanskeligstilte
§ Eldre
§ Dobbel diagnose rus/psykiatri

Kartlegging av behovet 
for boliger

Kommunens NAV-kontor har i henhold til Husbankens kriterier 
registrert ca 20 forespørsler etter bolig. Disse fordeler seg slik:

PU Psykiatri Rus Sosiale forhold Unge
2 2 4 9 3

Som et resultat av kartleggingen er det kommet fram at NAV har et 
behov for minst 4 boliger.

Det er i tillegg kommet fram behov for tilpassning av 2 hjem/boliger 
for barn med funksjonshemninger.
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Det synes også å være ventelister på kommunens omsorgsboliger 
for eldre. En samlokalisering av nye slike boliger på kommunens 
område på Holtan kan være en fremtidsrettet løsning.

Kartlegging av 
kommunale boliger

Tabellen viser en oversikt over boenhetene i kommunale institusjo-
ner, bofellesskap, omsorgsboliger, leiligheter som disponeres av 
Enhet for helse og omsorg, leiligheter som disponeres av NAV og 
leiligheter som disponeres av kommunen til ansatte og rekruttering.

 
Navn Formål

Antall 
boenheter

NOS  sjukeheimsav-
deling

Sjukeheim 30

NOS  demens  Demensavdeling 6
NOS  kortidsavde-
ling

Aldersinstitusjon 21

Vistdal  bofellesskap Bofellesskap for eldre
(Inkl.1 leilighet for ektepar)

9

Eresfjord bofelles-
skap

Bofellesskap for eldre
(Inkl.1 leilighet for ektepar)

9

Holtan  bofellesskap Bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede og  
psykiatri

6

Holtan 1 Omsorgsboliger 6
Holtan 2 Omsorgsboliger 4
Holtan 2 Avlastningsleiligheter 2
Holtan 3 Botjenesten 2
Myra 1 Sosialboliger  2
Myra 2 Omsorgsboliger 4
Smedflata Sosialboliger 2
Hammervollhagen Sosialboliger 4 (5)
Vistdal stiftelse Privat med kommunal 

disposisjonsrett
8

Hammervollhagen Leiligheter for leger 2
Hammervollhagen Leilighet for ansatte/andre 1
Hammervoll
”Lærerboligene”

Leilighet for ansatte/andre 4

Sum boenheter 122
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Flyktninger Kommunestyret gjorde i 1989 vedtak om å ta i mot inntil 10 
flyktninger og ansette en egen flyktningekonsulent. Det kom 3 
kurdiske familier til Nesset med til sammen 11 personer. Flyktning-
ene mistrivdes i Nesset og av personlige grunner ønsket de å flytte 
til Sunndalsøra. Flyktningeordningen ble derfor avviklet i 1991.

Ordføreren ble i august 2008 kontaktet av UDI for å diskutere 
mulighetene for asylmottak i Nesset kommune. Dette på bakgrunn 
av et privat initiativ om etablering av 30 – 50 plasser for asylsøkere i 
ulike bygninger i Eidsvågområdet. UDI mente at dette var for få 
plasser til at man kunne bli vurdert i den pågående anbudskonkur-
ransen med frist den 5.9.2008. Skulle det være av interesse for UDI 
måtte det være minst 100 plasser med tanke på drift og lønnsomhet. 
Alternativet kunne være å vurdere mulighetene for et eventuelt 
interkommunalt samarbeid med Sunndal med et ”anneks” i Nesset. 
Siden denne kontakten har verken kommunen eller den private 
initiativtakeren hørt noe fra UDI.

Konsekvensene av å ikke ha flyktninger har blitt at Husbanken for 
2009 ikke gir Nesset kommune tilskudd til videre tildeling for 
etablering og kjøp av bolig!

Vurdering av de 
vanskeligstilte sin 
situasjon på boligmar-
kedet

Resultatene fra kartleggingen forteller oss om situasjonen for de 
ulike målgruppene og behovene for umiddelbare konkrete tiltak i 
forhold til den enkeltes boligsituasjon, ulike typer boliger og andre 
botiltak til vanskeligstilte grupper i kommunen.

§ Som et resultat av kartleggingen er det kommet fram at 
NAV har et akutt behov for minst 4 boliger.

§ Det er i tillegg kommet fram behov for 2 tilpassede
hjem/boliger for barn med funksjonshemninger.

§ Det bør utredes nærmere behovet for nye omsorgsboliger på 
Holtan gjennom en samlokalisering/bofellesskap.

§ Kommunen har i dag ingen flyktninger. Som en følge av at 
kommunen mangler vedtak om mottak av flyktninger og bo-
ligplan, får ikke kommunen boligtilskudd gjennom Husban-
ken. Nesset kommune har dermed et ansvar i forhold til de 
statlige føringene gjennom Husbanken for å legge til rette 
for mottak av flyktninger.
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Virkemiddelbruken

De vesentlige fordelene med å ha en boligpolitisk handlingsplan er å kunne synliggjøre en oversikt 
over boligbehovene, de statlige virkemidlene og kommunens ressurser i en målrettet og helhetlig 
boligpolitikk. Kommunen vil med den informasjonen som er samlet inn og presentert i arbeidet med 
boligplanen, kunne ha et godt grunnlag for å kunne vurdere de ulike virkemidlene i sin helhet for å 
kunne tilrettelegge for et mangfoldig og attraktivt boligtilbud.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføringen av boligpolitikken i landet. Informasjon 
om Husbankens satsingsområder og virkemidler finnes på www.husbanken.no

Husbankens virkemiddel deles i personrettede og prosjektrettede virkemidler:

Personrettede virkemid-
ler

Personrettede virkemidler defineres i Husbanken som virkemidler 
kommunen i sitt løpende boligsosiale arbeid  kan benytte for å bistå 
vanskeligstilte på boligmarkedet til å etablere seg i og/eller bli boende 
i en bolig. 

De personrettede virkemidlene kan deles i to hovedkategorier: 
Virkemidler rettet mot bistand til etablering i egen bolig og bistand 
til å bli boende i egen bolig.

Virkemidler for etablering i kommunale eller private boliger:

§ Startlån
§ Boligtilskudd til etablering og tilpasning
§ Prosjekteringstilskudd
§ Grunnlån

Virkemidler for å bli boende:

§ Startlån til utbedring
§ Startlån til refinansiering av dyre boliger
§ Boligtilskudd til tilpasning
§ Prosjekteringstilskudd
§ Bostøtte

Prosjektrettede 
virkemidler

De prosjektrettede virkemidlene defineres som de virkemidler 
kommunen kan benytte seg av for å gjennomføre kommunens 
boligpolitikk. Virkemidlene benyttes primært til mer langsiktig 
planlegging, beregnet for større eller mindre prosjekter.

I Husbankens veileder er de prosjektrettede virkemidlene presentert 
som midler til generell planlegging innenfor følgende områder:

§ Juridiske virkemidler
§ Tomte- og bygningsressurser



Side 22
Boligpolitisk plan for Nesset kommune Vedtatt i Nesset kommunestyre 10.12.2009

§ Lokalisering av nye tiltak
§ Fysisk og sosialt bomiljø
§ Områderettede sosiale tiltak

Husbankens prosjektrettede virkemidler er låne- og tilskuddordninger
som kan brukes til både nybygging og utbedring/fornying.

Kommunens bruk av 
låne- og tilskuddord-
ningene i Husbanken

Den statlige bostøtteordningen administreres av kommunens NAV-
kontor. Oversikten viser tildelingen av statlig bostøtte i kommunen i 
årene 2007, 2008 og pr 1.11.2009. Beløp i 1000 kr:

2007 2008 2009*
Antall innvilget bostøtte 63 59 58
Beløp 886 815 867

 * Tallene for 2009 er pr 1.11.

Startlån er en låneordning som ble gjort gjeldende fra 2003 og som 
erstatter tidligere kjøpslån og etableringslån. Startlån er en 
behovsprøvd låneordning fra kommunen som skal gå til personer som 
har problemer med å finansiere etablering i egen bolig og til personer 
som har behov for å bli boende i boligen. Tabellen viser utbetalte 
Startlån i kommunen i perioden 2004 – 2008:

År Antall lån Beløp
2004 8 3 159 672
2005 9 2 940 357
2006 7 2 673 101
2007 6 3 651 992
2008 5 2 125 000

Tabellen under viser Boligtilskudd fra Husbanken til videre tildeling 
for etablering og kjøp av bolig. For 2008 fikk ikke kommunen 
tilskudd som en følge av mangel på en Boligpolitisk plan. For året 
2009 får vi heller ikke tilskudd fra Husbanken til videre tildeling til 
etablering og kjøp av bolig. Denne gangen har Husbanken innført 
kriteriet om at vi må ha bosatt flyktninger:

År
Saldo 
1.1.04

Tilskudd til 
tildeling Antall Beløp

2004 110 000 220 000 2 97 966
2005 180 000 6 230 000
2006 70 000 7 189 244
2007 190 000 6 166 135
2008 0 3 27 000
2009 0
Sum 660 000 24 710 346
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Vurdering av bruken av 
Husbankens virkemidler

Tilgangen på boligfinansiering fra private banker er i dag så god for 
de fleste i Norge, at staten gjennom Husbanken har valgt å rette sin 
innsats inn mot målgrupper som bostedsløse, flyktninger, funksjons-
hemmede, ungdommer i etableringsfasen og andre vanskeligstilte i 
boligmarkedet. I tillegg skal Husbanken bidra til at det bygges flere 
boliger med lavt energiforbruk, og boliger med universell utforming 
som er tilpasset alle, uavhengig av funksjonshemminger og 
livssituasjon. Husbanken har en rekke låne- og tilskuddsordninger til 
disse formålene og både kommuner, privatpersoner og firmaer er 
målgrupper for ordningene.

Kommunen har manglet en boligpolitisk plan, og følgelig har ikke 
kommunen fra 2008 mottatt tilskudd fra Husbanken til videre 
tildeling for etablering og kjøp av bolig. For 2009 har ikke 
kommunen fått nevnte midler som en følge av at kommunen ikke har 
gjort vedtak om mottak av flyktninger samt mangelen på boligplan.

Selv om det ikke er foretatt noen sammenligning av bruken av 
Husbankens virkemidler med andre kommuner, er det åpenbart at det 
finnes et potensial i kommunen til å utnytte og samordne bedre 
Husbankens og kommunens virkemidler og ressurser i en helhetlig og 
målrettet boligpolitikk. 
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3. ORGANISERING AV BOLIGARBEIDET I KOMMUNEN

Skal boligplanen fungere som et styringsverktøy for utviklingen av boligpolitikken i kommunen er 
det nødvendig med avklarte roller og plassering av ansvar i forhold til hvem gjør hva i det videre 
arbeidet med gjennomføring av tiltak og rulleringen av planen.

Rollefordeling mellom 
stat, kommune og 
private

Staten:

Setter sentrale mål for boligpolitikken.
Fastsetter lover og rammebetingelse.
Tilbyr gunstig finansiering.
Stimulerer til forskning og informasjon.

Kommunen:

Legger til rette for lokale løsninger.
Legger til rette for bygging av nye boliger.
Legger til rette for utvikling og fornyelse av boliger og bolig-
områder.
Medvirker til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Private:

Står for prosjektering og oppføring av nye boliger.
Drifter, vedlikeholder og utbedrer store deler av boligmassen.

Kommunens organise-
ring av boligarbeidet

Dagens organisering av kommunens boligarbeid kan oppsummeres i 
det følgende:

§ Det er rådmannen som har ansvaret for oppdatering og 
gjennomføring av tiltak i kommunens planverk herunder også 
boligplanen. Dette i henhold til politiske vedtak og føringer.

§ Det er kommunens plan- og miljøavdeling som har ansvaret 
for byggesøknader og arealplanlegging i henhold til politiske 
vedtak og føringer. 

§ NAV har ansvaret for tilretteleggingen og driftingen av 
boenhetene for de vanskeligstilte på boligmarkedet innenfor 
gruppene økonomisk vanskeligstilte, rusmiddelbrukere og so-
sialt vanskeligstilte. 

Bolig Antall
Hammervollhagen (EBL) (5) 4 
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§ Servicekontoret har ansvaret for kommunale leiligheter til 
utleie for kommunens ansatte:

Bolig Antall
Lærerboligene, Hammervoll
Eidsvåg borettslag

4
3

§ Enheten for Helse og omsorg og Inntaksrådet har ansvaret 
for følgende boenheter for eldre, funksjonshemmede og psy-
kisk utviklingshemmede :

Bolig Antall
Eresfjord bofellesskap 
(inkl. 1 leilighet for ektepar)
Vistdal bofellesskap
(inkl. 1 leilighet for ektepar)
Holtan 1 (omsorgsboliger)
Holtan 2 (omsorgsboliger)
Holtan 2 (avlasting)
Myra 1
Myra 2
Smedflata borettslag
Holtan (psyk.utvh. 
bofellesskap)
Holtan 3 (botjenesten)
Vistdal stiftelse (privat drift)

9

9

6
4
2
2
4
2

6
2
8

Vurdering av organise-
ringen av boligarbeidet i 
kommunen

Dagens organisering av boligarbeidet i kommunen har en klar deling 
mellom de boligene og oppfølgingstilbudet som blir gitt gjennom 
Enhet for helse og omsorg, boligene administrert av NAV for 
utvalgte vanskeligstilte grupper og boligene for kommunalt ansatte, 
som er administrert gjennom Servicekontoret. 

Skal kommunen kunne utnytte de mulighetene som ligger i en 
offensiv boligpolitikk er det nødvendig å revurdere organiseringen av 
boligarbeidet . Dette spesielt gjennom en samordning av NAV og 
kommunens servicekontor. Kompetansebygging, klart definerte 
ansvarsområder og en enhet som kan ha ansvaret for gjennomføring-
en av kommunens boligpolitiske plan er stikkord i denne sammen-
hengen.
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4. MÅL, STRATEGIER OG TILTAK

Oppsummering og 
vurderinger av mål, 
strategier og tiltak

Analysen av boligsituasjonen sammen med kartleggingen av 
boligmarkedet og vurderingene av virkemidlene gir grunnlaget for å 
arbeide med mål, strategier og tiltak i kommunens boligpolitikk.

Visjon 

Kommunens visjon er ”Jeg velger meg Nesset.” Teksten bygger på 
Bjørnsons dikt ”Til Romsdalen” og verset ”Jeg velger meg april.” 
Gjennom vår visjon inviterer vi alle til å velge seg Nesset. Her kan 
du bo, arbeide eller feriere!

I forhold til kommunens visjon vil det være naturlig å formulere et 
hovedmål som går på vekst og utvikling gjennom en målrettet og 
helhetlig boligpolitikk.

Hovedmål Nesset kommune ønsker å føre en boligpolitikk som bidrar til 
økt tilflytting og vekst. Kommunen skal være en pådriver for å 
tilrettelegge for at alle skal ha muligheter til å etablere seg og 
bli boende i egen bolig.

Strategier Strategien er veien som må gås for å nå hovedmålet. Hovedmålet 
deles inn i følgende strategier på bakgrunn av det som er kommet 
fram i situasjonsbeskrivelsen:

§ Kommunen skal legge til rette for tilflytting og bosetting i 
hele kommunen.

§ Legge forholdene til rette for en utbygging/utbedring av 
leiligheter/boliger for målgrupper med spesielle boligbehov.

§ Bedre utnyttelse av Husbankens og kommunens virkemidler 
for stimulering til økt boligbygging og bosetting.
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Tiltak Tiltakene er konkrete aktiviteter som må utføres for å nå hovedmå-
let. Hver strategi kan deles inn i flere tiltak. I følge Husbankens 
veileder skal tiltakene formuleres slik at man ved å stille ja/nei 
spørsmål kan vite om tiltakene er utført eller ikke.

Strategiene og tiltakene utgjør den boligpolitiske handlingsplanen, 
som vurderes og evalueres hvert år i forbindelse med kommunens 
budsjett, økonomiplan og årsmelding.

Tiltakene skal beskrives etter følgende mal:

1. Tiltakets navn

2. Status

3. Formål

4. Beskrivelse av tiltaket

5. Ansvar for gjennomføring

6. Framdriftsplan

7. Økonomi

8. Merknader
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5. DOKUMENTSTYRING

Kommunens plansystem Boligplanen vil være en del av kommunens plansystem:

§ Kommuneplanen tas opp til behandling/rulleres i hver valgpe-
riode.

§ Den boligpolitiske handlingsplanen vil være en plan i kommu-
nens plansystem som også skal rulleres i hver valgperiode.

§ Handlingsplanene for sektorplanene vurderes hvert år i 
forbindelse med dialogmøtene, budsjettet og økonomiplanen 
og evalueres gjennom kommunens årsmelding.

Kommuneplan
Rulleres hvert 4. år

Arealdel Samfunnsdel

Reguleringsplaner Sektorplaner
Boligpolitisk plan

Handlingsplaner
Rulleres hvert år

Årsbudsjett/økonomiplan

Kommunens
Årsmelding/evaluering
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Vedtak, iverksettelse og 
endringer

§ Vedtak
Denne boligplanen er vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 
XX/09 den 10.12.2009.

§ Iverksetting
Boligplanen gjelder fra kommunestyrets vedtak den 
10.12.2009.

§ Myndighet til å foreta endringer
Endringer av boligplanen gjøres av kommunestyret.

§ Endringer
Boligplanen er endret som følger:

Endringer vedtatt: Endringer ajourført:

K-sak: Dato: Av: Dato: Underskrift:

xx.09 10.12.2009

§ Korrigeringer
Kurante endringer av planen kan gjøres av rådmannen når 
dette er nødvendig som følge av lovendringer. Meldinger om 
dette skal gis til kommunestyret.

§ Andre kommunale planer og retningslinjer
Den boligpolitiske planen inngår i kommunens planverk som 
beskrevet i kommunens plansystem
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6. HANDLINGSPLAN

Strategi 1:
Kommunen skal legge til rette for tilflytting og bosetting i hele kommunen

Tiltak 1.1: Nesset som vekstkommune

Status: Treårig prosjekt for perioden 2009 – 2012 med oppstart i september 2009.

Formål:  Fremme utviklingen av Nesset som arbeids- og bokommune med fokus på 
arbeidsplasser og økt tilflytting.

Beskrivelse av tiltaket: Nesset kommune søkte allerede i 2004 om å bli en omstillingskom-
mune. Dette som en følge av et dramatisk tap av arbeidsplasser, økende arbeidsledighet, 
fraflytting og nedgang i folketallet. Den negative utviklingen fortsatte og høsten 2007 startet 
kommunen på nytt samtalene med Fylket og Innovasjon Norge om å bli en omstillingskom-
mune. Gjennom drøftingene med fylket ble det kjørt en prosess hvor Nesset kommune ble 
tildelt midler til å bli en Vekstkommune med fokus på næringsutvikling og folketallsutvikling. 

Ansvar for gjennomføring: Nesset kommunestyre

Framdriftsplan: Kommunens strategiske næringsplan med føringer lagt av kommunestyret. 
Oppstart 24.08.2009. Prosjektet avsluttes 23.08.2012.

Økonomi: Prosjektet har et årlig budsjett på kr 2 315 000 finansiert av fylket, næringslivet i 
kommunen gjennom kompensasjonsmidlene, det kommunale kraftfondet, Nesset sparebank og 
Utviklingsfondet

Merknader: I arbeidet med utviklingen av Eidsvåg sentrum er det i samarbeid med fylket, 
Statens vegvesen, grunneiere, handelsstanden, kommunen og andre på gang et eget 
stedsutviklingsprosjekt. Målsettingene i dette prosjektet vil bli å styrke den lokale stedsidenti-
teten, legge til rette for en best mulig utnyttelse av sentrum med hensyn til næringsområder, 
boliger og godt fungerende uteområder, som ivaretar de ulike interessene og kravene til et 
levende og attraktivt handels- og kommunesenter. Vekstkommuneprogrammet vil ha 
prosjektlederen i stedsutviklingsprosjektet.
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Tiltak 1.2: Folk i alle hus

Status: Oppstartsfase med etablering av prosjektgruppe og utarbeidelse av forprosjekt

Formål: Utarbeide et forprosjekt og en søknad til fylket om midler til å gjennomføre et treårig 
prosjekt for å øke bosettingen på landbrukseiendommer i kommunen uten fast bosetting.

Følgende mål er antydet for gjennomføringen av hovedprosjektet i perioden 2010 – 2012:
§ Salg eller leie av 10 fraflyttede bruk med ny bosetting
§ 40 nye innbyggere 
§ 5 nye arbeidsplasser eller virksomheter er etablert i tilknytning til prosjektet
§ Økt landbruksproduksjon

Beskrivelse av tiltaket: En prosjektgruppe er i arbeid for å utarbeide et forprosjekt og en 
søknad om ressurser til å gjennomføre et treårig prosjekt for å øke bosettingen på fraflyttede 
landbrukseiendommer i kommunen. 

Ansvar for gjennomføring: Vekstkommuneprogrammet og prosjektgruppen bestående av:
§ Kornelia Seefeldt, Vistdal bygdelag
§ Jan Rindli, Vistdal bygdelag
§ Kari Gussiås, servicekontoret Nesset kommune
§ John Helge Frøystad, Vekstkommuneprogrammet
§ Rolf Jonas Hurlen, ordfører

Framdriftsplan: Forprosjektet skal være ferdig 1. februar 2010. Prosjektperioden antas å 
være fra 2010 – 2012.

Økonomi: Forprosjektet finansieres med egne midler i form av arbeidsinnsats. Gjennomfø-
ringen av prosjektet finansieres med bygdeutviklingsmidler fra fylket i samarbeid med lokale 
finansieringskilder.

Merknader: Henry Mæland fra Telemark engasjeres som mentor i prosjektet og fylket 
holdes orientert om fremdriften og innholdet i prosjektet.
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Tiltak 1.3: Tilrettelagte områder for spredt boligbygging.

Status: Kommunen har innført prinsippet om spredt boligbygging utenom strekningen fra Rød 
til Toven og Eidsvåg sentrum. I arbeidet med kommuneplanen er det kommet fram ønske om 
å åpne for dette også på den strekningen, men da på noen bestemte områder.

Formål: Tilrettelegge områder for spredt boligbygging som et tiltak for å styrke befolknings-
grunnlaget og skape økt aktivitet i bygdene. Avsatte områder til spredt boligbygging vil være 
med på å forenkle saksbehandlingen og øke forutsigbarheten for utfallet av byggesøknader i 
områder avsatt til spredt boligbygging.

Beskrivelse av tiltaket: Videreføre forhandlingene med fylket og vegvesenet mfl for å avklare
områder i kommuneplanen hvor det kan tillates spredt boligbygging.

Ansvar for gjennomføring: Ordfører, varaordfører og Per Even Opsal

Framdriftsplan: Avklares i forbindelse med sluttbehandlingen av kommuneplanen vinteren
2010.

Økonomi: Arbeidsinnsats

Merknader: Kommunen har en relativ liten byggeaktivitet for nye boliger. I bygdene 
Eresfjord, Rød, Raudsand, Eidsøra, Bugge og Eidsvåg er det regulerte boligområder.  Mange 
av boligområdene er relativt små og har et begrenset utvalg med byggeklare tomter. I de 
øvrige bygdene er det ikke regulerte boligområder. 

Å regulere og opparbeide boligfelt med byggeklare tomter rundt om i  kommunen medfører 
store kostnader. Omsetningen av tomter og boligbyggingen i kommunen er så begrenset at det 
sannsynligvis være få aktører utenom selve sentrumsområdet i Eidsvåg som vil finne det 
økonomisk lønnsomt å utvikle nye tomteområder.

Det er tendenser til at flere og flere ønsker å bo på større boligtomter utenom boligfelt. Med 
store tomter og god plass rundt boligen vil kommunen og bygdene kunne tilby tomter i et 
marked som skiller seg vesentlig fra tomtene i by- og pressområder.  
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Tiltak 1.4: Nye regulerte områder for boligbygging.

Status: Tabellen viser antall byggeklare tomter i kommunale boligfelt pr 1.11.2009.

Sted Antall Merknad
Hammervollhagen, Eidsvåg 7
Talset, Eidsøra 1
Nygård og Furulund, Raudsand 3
Fagerslett, Eresfjord 3 festetomter

I tillegg er det ett privat boligfelt på Rød med 3 – 4 byggeklare tomter, og det arbeides med å 
sluttføre en privat reguleringsplanen for Sjøgarden i Eidsvåg med 13 boligtomter.

Formål: Kommunen må til enhver tid ha et tilfredsstillende antall med byggeklare tomter. 

Beskrivelse av tiltaket: Det kan synes som om det allerede nå er et begrenset utbud med 
byggeklare boligtomter i kommunen. Kommunen bør vurdere en utvidelse av egne boligfelt, 
eventuelle nye boligfelt og/eller legge til rette for private utbyggere.  

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen

Framdriftsplan: Behovet for byggeklare boligtomter og  kommunens utbyggingsstrategier 
for tomteområder vurderes i forbindelse med behandlingen av Boligplanen i dialogmøtene 
våren 2010. En eventuell sak legges fram til behandling for kommunestyret høsten 2010.

Økonomi: Ukjent

Merknader: Med ambisjoner om en offensiv boligpolitikk med vekst og utvikling i
boligmarkedet, er det åpenbart at kommunen de nærmeste årene vil trenge et enda større 
utbud av byggeklare tomter i regulerte boligfelt.
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Tiltak 1.5: Seniorboliger.

Status: Gjennom folkemøtene i forbindelse med kommuneplanarbeidet er det kommet 
signaler på at det er et behov for mindre boliger/leiligheter i Eidsvåg sentrum for godt voksne. 
Pr i dag finnes det slike leiligheter i sentrum som kan komme inn under denne kategorien, men 
behovet synes å være enda større. Det er utarbeidet et forslag til privat reguleringsplan for 
bygging og drifting av denne type boliger i Åsen i Eidsvåg, som så langt ikke er avklart og 
godkjent.

Formål: Et tilbud om en enklere bolig for de som ønsker det. Frigjøre eneboliger og 
gårdsbruk slik at yngre aldersgrupper kan ha muligheter til å etablere seg i egen bolig.

Beskrivelse av tiltaket: Utbygging av boliger i Eidsvåg sentrum med et tjenestetilbud som 
appellerer til godt voksne som er lei store bolighus med vedlikeholdsarbeid, snømåking og 
plenklipping. 

Ansvar for gjennomføring: Private utbyggere

Framdriftsplan: Utbygging i Eidsvåg sentrum vurderes i forbindelse med Sentrumsplanen og 
iverksettes så snart det foreligger en godkjent plan. Utbygging i nærområdet til sentrum kan 
iverksettes så snart det foreligger godkjente reguleringsplaner og prosjekt.

Økonomi: Arbeidsinnsats med godkjenning av planer og prosjekt.

Merknader: Ervervelse av tomt og utbygging bør skje i privat regi og i samarbeid med 
kommunen..



Side 36
Boligpolitisk plan for Nesset kommune Vedtatt i Nesset kommunestyre 10.12.2009

Tiltak 1.6: Boliger til ungdom.

Status: Kommunen har i dag ikke boliger spesielt tilpasset unge. 

Formål: Legge til rette for utbygging av rimelige boliger til leie eller kjøp for ungdom i 
etablererfasen i aldersgruppen 20 – 30 år.

Beskrivelse av tiltaket: Rimelige 1 og 2-roms gjennomgangsleiligheter for unge i etablererfa-
sen med leietid maks 3 år. 

Ansvar for gjennomføring: Nesset kommune gjennom Servicekontoret i eventuelt samarbeid
med andre.

Framdriftsplan: Tiltaket vurderes og legges fram som sak til dialogmøtene våren 2010.

Økonomi: Arbeidsinnsats med godkjenning av planer og prosjekt.

Merknader: Befolkningsframskrivningen mot 2020 viser at kommunen vil få en reduksjon i 
antall unge i aldersgruppen 15 – 24 år på – 88 personer eller 19 %. For å holde på denne 
gruppen ungdommer kan et av flere tiltak være å bygge tilrettelagte og rimelige boliger.
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Tiltak 1.7: Tomtesjansen.

Formål: Nesset kommune ønsker å få flere av kommunenes ungdommer til å flytte hjem igjen 
etter endt utdanning. Det beste grunnlaget for å bygge identitet og tilhørighet skjer gjennom 
oppveksten, men av og til kan også andre faktorer spille inn. Hvor man får jobb, hvor det er 
rimelig å skaffe seg bolig, hvor øvrige familie bor, venner osv.

Status: Prosjektets varighet er for årene 2008, 2009 og 2010

Beskrivelse av tiltaket: Nesset kommune har boligtomter i Hammervollhagen, og kommunen 
har øremerket 3 av tomtene til dette prosjektet. Vi deler ut et verdibrev til alle 10-klassingene 
i Nesset i perioden 2008, 2009 og 2010, som gir ungdommen en sjanse til å være med på en 
unik trekning av 3 boligtomter – en tomt for hvert årskull. Trekningen vil skje 5 år etter at 
verdibrevet er mottatt, og det er kun årskullet av 10-klassinger som deltar i trekningen. Det er 
ordføreren som vil dele ut verdibrevene, og som også vil følge opp at trekningen skjer. 

Ansvar for gjennomføring: Ordføreren

Framdriftsplan: Tiltaket gjennomføres med utdeling av verdibrev for årene 2008, 2009 og 
2010. Trekning av verdibrevene skjer fem år etter utdelingen; i årene 2013, 2014 og 215.

Økonomi: Verdien av prosjektet er ikke vurdert utover at tomtene i Hammervollhagen i dag 
omsettes for kr 40 000 pr stk.  

Merknader: Det er utarbeidet egne verdibrev med navn og personnummer som deles ut ved 
avslutningen av 10. klassetrinn.
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Strategi 2:
Legge forholdene til rette for en utbygging/utbedring av leiligheter/boliger for 
målgrupper med spesielle boligbehov.

Tiltak 2.1 Boliger for vanskeligstilte

Status: Gjennom kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet er det fra kommunens 
NAV-kontor kommet fram et behov for 4 boliger.

Formål: Dekke behovet vanskeligstilte i kommunen har for bolig.

Beskrivelse av tiltaket: Legge til rette for at flere vanskeligstilte kan skaffe seg egen bolig 
ved hjelp til selvhjelp og ikke hjelp til avhengighet. Holtanområdet med flate tomter kan passe 
for denne typen boliger. Ved hjelp av Husbankens låne- og tilskuddordninger er det mulig å 
finne finansiering til denne type boliger. 

Ansvar for gjennomføring: Nesset kommune v/rådmannen

Framdriftsplan: Gjennomføres i løpet av 2010.

Økonomi: Arbeidsinnsats gjennom tilrettelegging og planlegging. Ved eventuell kommunal 
medfinansiering legges prosjektet fram for kommunestyret til endelig godkjenning.

Merknader: Kommunen har under regulering Holtan hvor det vil bli tilgjengelige sentrums-
nære tomter og flate tomter som kan avsettes til formålet. Det er et mål at denne type boliger 
fordeles rundt om i kommunens boligområder.
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Tiltak 2.2: Tilrettelagte områder for livsløpsboliger.

Status: Kommunen har behov for flate og tilrettelagte tomteområder for ulike målgrupper.

Formål: Etablere Holtan som et tomteområde for boliger for målgrupper som eldre, 
bevegelseshemmede og andre med funksjonshemminger og psykiske lidelser.

Beskrivelse av tiltaket: Vedta reguleringsplan for Holtan med avsatt område for livsløpsboli-
ger.

Ansvar for gjennomføring: Kommunestyret gjennom godkjenning av reguleringsplan for 
Holtan.

Framdriftsplan: Kommunestyremøte 10.12.2009. 

Økonomi: Ingen nye kostnader

Merknader:  
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Tiltak 2.3: Tilpasning av egne boliger for funksjonshemmede.

Status: Kommunen har flere funksjonshemmede som ikke har tilrettelagt bolig.

Formål: Legge til rette for at funksjonshemmede kan bo lengst mulig i eget hjem.

Beskrivelse av tiltaket: Flere boliger i kommunen er under ombygging for tilpasning til 
funksjonshemmede. Ved godkjenning av den Boligpolitiske planen vil kommunen oppfylle ett
av kriteriene for at søkerne skal kunne få boligtilskudd og fra Husbanken.

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen

Framdriftsplan: Kommunens boligpolitiske plan skal vedtas i kommunestyret den 
10.12.2009. 

Økonomi: Boligtilskudd fra Husbanken i tillegg til annen finansiering for søkerne. 

Merknader:
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Tiltak 2.4: Tilrettelegging for at flere eldre kan bo i eget hjem

Status: Det er flere som benytter seg av denne ordningen i dag, og det er flere som har uttrykt
ønske om å kunne få en slik ordning.

Formål: Tilpassede boliger/hjem for at flere eldre kan bo i egen bolig.

Beskrivelse av tiltaket: Legge til rette for tilpassede boliger slik at flere eldre kan bo i egen 
bolig.

Ansvar for gjennomføring: Kommunens Enhet for helse og omsorg og NAV.

Framdriftsplan: Vurderes kontinuerlig ut i fra behov.

Økonomi: Tilskudds- og finansieringsordninger gjennom Husbanken

Merknader: Kommunen kartlegger, samordner sine ressurser og utarbeider egne rutiner for 
gjennomføring av tiltaket.
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Tiltak 2.5: Mottak av mindreårige flyktninger

Status: Kommunen har i dag ikke tilrettelagte mottak for flyktninger.

KS og Staten inngikk i 2009 en samarbeidsavtale om å bosette flyktninger i kommunene. I 
avtalen forplikter partene seg til ”å samarbeide for å tilpasse kapasiteten i asylmottakene til det 
nasjonale behovet” Pr 20. april 2009 har UDI ansvaret for 116 asylmottak i 108 kommuner. 
Nesset kommune synes ikke å ha ressurser og forutsetninger til å etablere asylmottak med 
plass til 100 flyktninger. Følgelig må det vurderes andre løsninger for mottak av flyktninger.

Formål: Vurdere mulighetene for å etablere et mottak av mindreårige asylsøkere ut fra 
kommunens forutsetninger og tilgjengelige ressurser tilpasset denne aldersgruppens særskilte 
behov.

Beskrivelse av tiltaket: Rådmannen legger fram en sak for kommunestyret som omhandler 
mottak av mindreårige flyktninger. Rådmannens sak for kommunestyret skal omhandle 
forhold som beliggenhet og behov for tilpassede lokaliteter, antall mindreårige flyktninger, 
antall ansatte, kommunens kapasitet og kompetanse på helse- og barnevernstjenesten til å 
dekke denne type tjenester, avklaringer med aktuelle bygdelag/nærmiljø og økonomi. Alt for å 
kunne tilrettelegge et best mulig tilbud til de mindreårige flyktningene etter de krav som UDI 
setter til slike mottak.

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen

Framdriftsplan: Rådmannen legger fram en sak for kommunestyret i junimøtet 2010.

Økonomi: Arbeidsinnsats

Merknader: Enslige mindreårige asylssøkere er barn og unge som kommer til Norge for å 
søke asyl uten foreldre eller andre foresatte. Barnevernet har ansvaret for  de under 15 år og 
UDI har ansvaret for de unge mellom 15 og 18 år. Mottak for enslige mindreårige har flere 
ansatte enn ordinære mottak og drives etter egne faglige retningslinjer.
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Strategi 3:
Bedre utnyttelse av Husbankens og kommunens virkemidler for stimulering til økt 
boligbygging og bosetting.

Tiltak 3.1: Ny organisering av kommunens boligarbeid gjennom en bedre 
koordinering av NAV og Servicekontorets tjenester

Status: Kommunens boligarbeid er i dag delt mellom Enhet for helse og omsorg, kommunens 
NAV-kontor og Servicekontoret. Mangelen på en boligpolitisk plan og en uavklart ansvars-
fordeling mellom enhetene har ført til en lite tilfredsstillende utnyttelse av Husbankens og 
kommunens virkemidler til økt boligbygging og bosetting.

Formål: Bedre utnyttelse og samordning av kommunens ressurser til et målrettet arbeid med 
kommunens boligpolitiske utfordringer. 

Beskrivelse av tiltaket: Ansvaret for kommunens boligpolitiske plan og gjennomføringen av 
de mål, strategier og tiltak som er beskrevet i planen blir lagt til Servicekontoret. 

Boligene ved Leira borettslag (2 stk) og Myra 1 (2 stk) overføres fra Enhet for helse og 
omsorg til NAV. Disse boligene skal ikke lenger defineres som omsorgsboliger.

NAV leier ut disse boligene:

Servicekontoret administrerer leiekontrak-
tene med utlevering av nøkler, fakturering, innkreving og tilsyn med leilighetene. Husleieinn-
tektene føres på Servicekontoret. Større vedlikeholdsprosjekter på kommunens boliger 
planlegges og budsjetteres av Teknisk drift. 

Bolig Antall
Lærerboligene, Hammervoll
Eidsvåg borettslag
Myra 1
Leira borettslag (LBL)

4
(9) 8

2
2

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen.

Framdriftsplan: Ny organisering og nye rutiner iverksettes fra 1.1.2010.

Økonomi: Organiseringen av tjenesten skjer gjennom en samordning av allerede eksisterende 
ressurser på NAV og Servicekontoret.

Merknader: Arbeidet med omorganiseringen vil ikke føre til ekstra kostnader utover 
prioritert arbeidsinnsats.
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Tiltak 3.2: Ny vurdering av kriterier for Startlån

Formål: Bruke Startlån som et aktivt virkemiddel for økt bosetting i kommunen.

Status: Startlån gis etter gitte kriterier fra Husbanken og retningslinjer sist vedtatt i 
kommunestyret 20.2.03. 

Beskrivelse av tiltaket: Startlån fra kommunen kan være løsningen for de som har problemer 
med å etablere seg på boligmarkedet.

Kommunen skal aktivt utnytte Startlån som et virkemiddel for økt bosetting. Kommunens 
retningslinjer fra 2003 gjennomgås og vurderes i forhold til Husbankens kriterier.

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen

Framdriftsplan: Sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår 2010

Økonomi: Arbeidsinnsats gjennom tilrettelegging og planlegging. 

Merknader:
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Tiltak 3.3: Leie før eie

Status: Kommunen mangler i dag boliger til ulike vanskeligstilte målgrupper.

Formål: Etablere en ordning for vanskeligstilte på boligmarkedet som går på å leie en bolig 
med muligheter til å overta boligen som eier etter en bestemt leieperiode.

Beskrivelse av tiltaket: Mange vanskeligstilte med behov for bolig har så lave inntekter at de 
ikke har muligheter til å kjøpe sin egen bolig. Dette selv om de ofte kan ha så høye husleieut-
gifter at de i realiteten burde ha muligheter til å betjene et lån. Den lave inntekten fører også 
ofte til at de ikke klarer å finansiere en bolig med ordinære lån, eller å utnytte på en helhetlig 
måte de boligsosiale ordningene i Husbanken med bostøtte, startlån og boligtilskudd.

Ideen med ”leie før eie” er gjennomført i Fræna kommune, og går ut på at de vanskeligstilte 
inngår en tilleggsavtale til en ordinær leieavtale som åpner for at leietakeren kan få kjøpe 
boligen når han har mulighet til å finansiere boligen gjennom boliglån og/eller Husbankens 
ordninger. Kjøpesummen på boligen blir redusert fra den opprinnelige verdien ved inngåelse 
av avtalen til det som er verdien ved overtakelsen som eier. Fræna kommune sin ordning går 
ut på at leietakeren overtar boligen som eier etter det 5. året.

Ansvar for gjennomføring: Utvalg for helse, oppvekst og kultur.

Framdriftsplan: Utvalg for helse, oppvekst og kultur foretar en vurdering av behovet og 
mulighetene for denne type ordninger for vanskeligstilte på boligmarkedet i Nesset kommune.

Utvalget legger fram sine vurderinger og sin innstilling som en egen sak for kommunestyret til
junimøtet 2010.

Økonomi: Ukjent

Merknader: Ordningen må avklares med Husbanken før iverksettelse.
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Tiltak 3.4: Avvikle ordningen med kommunale boliger til ansatte

Status: Kommunen har i dag 5 boliger til utleie for kommunalt ansatte/private og 2 boliger til 
utleie for leger. 

Formål: Bidra til økt utbud av boliger på leiemarkedet i kommunen gjennom en aktiv rolle i 
kjøp og salg av andeler i ulike boligprosjekt. 

Beskrivelse av tiltaket: Ved innføring av ordningen med leie før eie kan kommunen ha en 
aktiv rolle som eier sammen med andre i realiseringen av ulike boligprosjekt for bestemte 
målgrupper. Etter en periode kan kommunen vurdere å selge seg ut og bruke de frigjorte 
midlene i eventuelle nye boligprosjekt.

For å komme i gang med dette bør det vurderes om kommunen skal avvikle ordningen med 
kommunale boliger til ansatte, og bruke de frigjorte midlene i nye boligprosjekt for bestemte 
målgrupper.

Kommunen ønsker å beholde de to boligene til utleie for leger.

Ansvar for gjennomføring: Rådmannen forbereder en politisk sak.

Framdriftsplan: Politisk vurdering i forbindelse med dialogmøtene våren 2010.

Økonomi: Ukjent

Merknader: De kommunale boligene, som er tenkt å være gjennomgangsboliger til 
kommunalt ansatte, fungerer ikke etter hensikten. Folk har blitt boende som om det var en 
permanent bolig. Dette skyldes blant annet at kommunen som eier har manglet klare 
retningslinjer for formålet med boligene.
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Eksempel på brev som blir sendt ut til alle ny-innflyttede til Nesset kommune:















 

Nesset kommune Arkiv: 118/015 

Arkivsaksnr: 2015/439-5 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 78/15 15.06.2015 

 

GID 118/015 - utviding av eksisterende kai/brygge - dispensasjon fra 

kommuneplan- Odny Rolstad 

Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - utviding av eksisterende kai/brygge 

2 Foto 

3 GID 118/015 - utviding av eksisterende kai/brygge - Odny Rolstad 

4 Uttalelse - Utviding av eksisterende kai/brygge - Gnr 118 bnr 15 - Elgeneset - Nesset kommune - 

Møre og Romsdal fylke 

5 Dispensasjon fra kommuneplan - utviding av kai/brygge på gbnr. 118/15 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Odny Rolstad datert 20.03-15 og plan og bygningsloven § 19-2.  

 

Nesset formannskap gir dispensasjon fra kommuneplanen for å utvide en kai og bygge en enkel molo 

for beskyttelse mot vær/sjø nedenfor hytta på gbnr. 118/15. Dispensasjon gis da fordelene ved å gi 

dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Odny Rolstad eier en fritidseiendom på Elgeneset i Vistdal. Hun fikk sommeren 2014 tillatelse til å 

rive den gamle hytta og å oppføre ei ny hytte der den gamle stod. Det blei en del skyting av berg i 

grunnen og denne massen ønsker hun å bruke til å tilrettelegge for kai/molo på eiendommen. Det er en 

liten kai fra før, men denne ønsker hun å utvide og samtidig beskytte den mot været med en enkel 

molo. 

 

Stedet der kaien/moloen skal bygges er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. Tiltaket må derfor ha 

dispensasjon fra kommuneplanen. 

 

Saken har vært sendt på høring til Kystverket, Fylket, Fylkesmannen og Molde og Romsdal Havn. 



Det har kommet svar fra Kystverket, Fylkesmannen og muntlig fra Molde og Romsdal Havn.  

 

Kystverket har ingen merknader. Molde og Romsdal Havn vil ikke behandle søknaden før det 

eventuelt er gitt dispensasjon fra kommuneplanen. Fylkesmannen frarår tiltaket og mener at det ikke 

bør bygges molo her bare for å bli kvitt overskuddsmasse. 

Vurdering 

Rådmannens vurdering er at det ikke har noen ulemper for allmennheten at denne vesle moloen blir 

bygd. Den vil bli til beskyttelse også for naustet til bruket til gbnr 118/2 som ligger i samme området. 

Rådmannen vil gå inn for at dispensasjon gis. 
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Odny Rolstad

Moavn. 16

2647 Sør-Fron

Sør-Fron, den 20,03.2015

Nesset kommune

6460 Eidsvåg

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.

Gjelder Gnr 118 Bnr 15, Elgeneset

Jeg er i gang med oppføring av ny hytte. (viser til godkjenning, deres ref 2014/769-4)

Den gamle hytta er revet, og tomten er sprengt ut for å få hytta/kjelleren lavest mulig i terrenget.

Det ble en anselig mengde med samfengt stein fra tomta, som vi nå foreløpig har lagret på oversiden

av naustet.

Søker derfor om å få benyttet denne steinen til å utvide vår gamle eksisterende brygge —kai, for

frilufts formål.

Legger ved et oversiktsbilde som viser at det forholdsvis langgrunt der det er tenkt anlagt.

Det foreligger en leiekontrakt på området mellom grunneier og meg, men det vil med det første bli

ordnet med fradeling av arealet som tillegg til Gnr 118 Bnr 15.

Håper på en velvillig behandling av min søknad.

På forhånd takk!

Mvh

OcQA,L \N_LJ

Odny Rolstad

Tlf 958 98 100







Norge i bilder
Koordinater(nedrevenstre- øvrehøyre)
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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 
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«REF» 2015/439-2 Gunnar Astad, 71 23 11 82 25.03.2015 

 

GID 118/015 - utviding av eksisterende kai/brygge - Odny Rolstad 

Kommunen viser til medsendte dokument. 

 

Dette brevet er sendt til Molde og Romsdal Havn, Kystdirektoratet, Fylkesmannen og Møre og 

Romsdal Fylke. 

 

Odny Rolstad fikk sommeren 2014 tillatelse til å rive ei gammel hytte og å bygge opp igjen ei ny 

på samme tomt. Den nye er større enn den gamle i tillegg til at den er kommet lågere i terrenget. 

Dette har ført til ganske mye overskuddstein fra tomta. 

 

Denne steinen ønsker søker å bruke på å utvide ei kai/brygge nedenfor hytta. På flybildet ser det 

ut som om det er snakk om en liten molo. 

 

Arealet der kaien står hører ikke til hyttetomta, men hytteeier har avtale om å bruke dette. 

 

Dette arealet er avsatt til LNF område i kommuneplanen. 

 

Kommunen ber om kommentarer til søknaden innen 1/5-15. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 

 

 

 

Kopi til: 

Odny Rolstad Moaveien 16 2647 SØR-FRON 
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Midt-Norge - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon:
Telefaks: 
Bankgiro:

+47 07847
+47 70 23 10 08
7694 05 06766

Internett:
E-post:
Org.nr.:

www.kystverket.no
post@kystverket.no
NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Nesset kommune

6460 EIDSVÅG

Sendt pr. e-post

Deres ref.: Vår ref.:
2015/1452-2

Arkiv nr.:
423.3

Saksbehandler:
Malin Solvang-Knivsflå

Dato:
10.04.2015

Uttalelse - Utviding av eksisterende kai/brygge - Gnr 118 bnr 15 - Elgeneset -
Nesset kommune - Møre og Romsdal fylke

Viser til oversendelsesbrev av 25.03.2015 med vedlegg, fra Nesset kommune.

Henvendelsen gjelder dispensasjonssøknad fra Odny Rolstad som søker om 
dispensasjon for, og tillatelse til å utvide eksisterende brygge/kai.

Kystverket har vurdert søknaden, og har i utgangspunktet ikke vesentlige
bemerkninger til at dispensasjon gis. Vi kan ikke se at en utvidelse av dagens 
brygge/kai vil ha betydelige ferdselsmessige ulemper eller påvirke sikkerheten for 
sjøverts ferdsel. Vi gjør likevel oppmerksom på at søknaden også må behandles av 
lokal havnemyndighet etter HFL. 

Med hilsen

Oddbjørn Sæther Malin Solvang-Knivsflå
fung. avdelingssjef saksbehandler (vikar)

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten signatur

MIDT-NORGE



Saksbehandlar, innvalstelefon

senioringeniør Kristin Eide, 71 25 84 33

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

27.04.2015
Dykkar dato
25.03.2015

Vår ref.

2015/1974/KREI/421.3
Dykkar ref.

Nesset kommune
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg i Romsdal

02oiS-/ (131

Nesset kommune
Dispensasjon frå kommuneplan og pb1§1-8 om utviding av eksisterande
kai / brygge på gnr118 bnr15 - Odny Rolstad

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Natur- og miljøverninteresser
Eigendomen ligg nord om Vistdalsvegen, nærare bestemt i Saltsteinvika. Sjølve staden
ligg på ei strekkje mellom Elgenes og Sandnes som er lite bygd ned.

Av søknaden går det fram at det er grunt i området og at det er ønskjeleg å leggje ein
molo like utanfor naustet. Søknaden grunngjev ikkje eit behov for molo, men at ein har
overskotsmasse etter hyttebygging som kan nyttast.

Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i pb1gjeld generelt. 100-
metersbeltet er ei nasjonal interesse og bygging her skal berre tillatast etter ei konkret
vurdering etter lokale tilhøve. Statlege planretningslinjer for differensiertforvaltning av
strandsonen langs sjo held fram at spørsmålet til bygging skal mellom anna vurderast i
høve andre allmenne interesser, deriblant den verknaden tiltaket kan få på landskap og
allmenn ferdsel.

Kommunen bør vurdere kor vidt strandområdet vert nytta av allmenta, og vektleggje dette
dersom staden vert brukt av andre. Vår vurdering er at tiltaket ikkje vil forskjønne
området, og vil bli synleg for dei som ferdast på sjøen. Det bør ikkje plasserast ein molo
utover på grunna i den lisje bukta berre fordi ein skal bli kvitt overskotsmasse.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide
fung. samordnar senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde



 

Nesset kommune Arkiv: 061/060 

Arkivsaksnr: 2015/720-4 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 79/15 15.06.2015 

 

GID 061/060 - Garasje i Vikhammaren hyttefelt - dispensasjon fra 

reguleringsplan- Kurt Asle Arvesen 

Vedlegg 

1 Søknad om oppføring av garasje 

2 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

3 Erklæring om minsteavstand 

4 Opplysninger i nabovarsel/kvittering for nabovarsel 

5 Kart 

6 Tegninger 

7 Søknad om ansvarsett Nesset Bygfg as 

8 Samsvarserklæring 

9 GID 061/060 -Garasje- Kurt Asle Arvesen 

10 Retur av signert erklæring om avstand til nabobyte 

11 Erklæring alternativ II - Samtykke til minsteavstand eiendomsgrense 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 17/4-15 med siste dokument mottatt 20/5-15 og til §19-2 i plan 

og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikhammaren hyttefelt for at det kan bygges en 

garasje på gnr 61/60 slik tegning og plan som følger søknaden viser. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen viser til søknad datert 17/4-15 med siste dokument i saken mottatt 20/5-15. 

 

Kurt Asle Arvesen ønsker å bygge en garasje på hyttetomta si i Vikhammaren hyttefelt.  

 



Reguleringsforskriftene sier at det kan bygges «nødvendig uthus/utebod» i tillegg til hytte på tomtene i 

feltet. Det står ikke noe om størrelse på uthuset.  

 

I stedet for uthus vil søker bygge en garasje på 42 m2. Denne garasjen er stor nok til både å være en 

garasje for en bil og fungere som et uthus. 

 

Garasjen skal plasseres helt inntil byte mot den private vegen i feltet. Eier av vegen har gitt samtykke 

til plasseringen av garasjebygget og til avkjørsel. 

Vurdering 

Rådmannen ser at det vil være vesentlig forskjell på et uthus og en garasje hva gjelder størrelse. Men 

vurderer det likevel til at dersom forholdene på tomta tilsier at det i stedet kan bygges en garasje, bør 

det kunne gis dispensasjon til dette.  

 

 



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

Rammetillatelse

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

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

Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

GiS

- - - --

DIREKTOATEI

FO BYGCkVALIT(T

Berører tiltaket eksisterende
qller fremtidige arbeidsplasser?

glvis ja, skal samtYkke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av fittaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

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

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

Ja 1<1Nei

Ja Nei

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. 6 Festenr.

Adresse 1

Bolig Fritidsbolig Garasje

Elendom/
byggested

Planlagt
bruk/formål

Po n . Poststed

Annet:
Beskriv Bygn.typekode (j1.s. 2)

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Nye bygg og antegg

Endring av bygg
og anlegg

Nytt bygg Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terren inn re

Tfibygg, påbygg, underbygg 1 Fasade

Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift

Hele bygg *) Deler av bygg 1 Anlegg

Nyanlegg 1 Endring Reparasjon

Oppdeling Sammenføyning

Innhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.l.

TIltakets art
pbl § 20-1

(tlere kryss mulig)

Vedlegg

Endring av bruk

RivIng

Bygn.tekn. Installasj.**)

End ng av bruks-
enhet I boll

Innhegning, skilt

Oppretting/endrin av
matrikkelenhet*** Grunneiendom Anleggseiendom
*)Byggblankett 5175 tylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen

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

Festegrunn over 10 år Arealoverføring
***) Unntatt tra krav om ansvarsrett.

Behandles etter matrikkelloven.
R istrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Ikke
relevant

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

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

Nabovarsling(Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt nabovarselinabomerknaderikommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsrett/gjennomfødngsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelselvedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

ErklærIng og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele filtaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

.nr

Ansvarlig søker for tittaket

Foretak

Adresse

bil le n

2
E-post elefon (dagtid) ,

Underskrift

#-1.4 'r7-1.Six)(1
rei

Tittakshaver

Navn (+ /-2(L-G1.2-LA

Adrease —Tri2.1.5e -(V•tUe 6-1

posty3 Poststed
1-0 /44 ecta.4

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post

Dato

Postnr.64164, Poststed

Kontaktperson3 f..11 e efon

70 4,g€Md-.

 Dato

Underskrift7 /

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver
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BygnIngstypekoder

BOLIG

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

Enebollg
111 Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbollg
121 Tomannsbolig,vertikaldelt
122 Tomannsbolig,horisontaldelt
123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt

Rekkehus,kledehus,andresmåhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed3- boligerellerfiere

Storebollgbygg FrItldsbollg
141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 et. 161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg
142 Stortfrittliggendeboligbyggpå3094  et. 162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
143 Stortfrittliggendeboligbyggpå5 et.ellermer 163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig
144 Storesammenbygdeboligbyggpå2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3094  et. Kole,seterhusoglIgnende
146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer 171 Seterhus,sel, rorbuog liknende

172 Skogs-og utmarkskoie,gamme
BygnIngfor botellesskap

151 Bo-og servicesenter Garageog uthustll bollg
152 Studenthjem/studentboliger 181 Garasje,uthus,annekstil bolig
159 Annenbygningforbofellesskap* 182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

AnnenbollgbygnIng
193 Boligbrakker
199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet Ikke omtatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Anner (211-840) ut tra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
IndustrIbygnIng

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningforvannforsyning
219 Annenindusetribygning

EnergiforsynIngsbygnIng
221 Kraftstasjon(> t5 000kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10000kVA)
229 Annenenergiforsyning

LagerbygnIng
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning

Flskerl-oglandbruksbygnIng
241 HusfordyrIlandbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiskelfangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusforfiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annenlandbruksbygning

KONTOROGFORRETNING
KontorbygnIng

311 Kontor-ogadministrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning

ForretnIngsbygnIng
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning
330 Messe-ogkongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
EkspedIsJonsbygnIng,termlnal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412 Jernbane-ogT-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning

TelekommunIkaslonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

GarasJe-og hangarbygnIng
431 Parkeftngshus
439 Annengarasjel-hangarbygning

Veg-ogtrafIkkfilsynsbygnIng
441 Trafikktilsynsbygning
449 Annenveg-og bilfilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
HotellbygnIng

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning

BygnIngfor overnattIng
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Campinglutleiehytte
529 Annenbygningforovernatting*

RestaurantbygnIng
531 Restaurantbygning,kafebygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenreslaurantbygning

KULTUROGUNDERVISNING
SkolebygnIng

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

Unlversitets-,høgskoleogforsknIngsbygnIng
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning

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

*)ellerbygningsomharnasrUlknytningtill
tjenerstikebygninger

IdrettsbygnIng
651 ldrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning*

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus

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

HELSE
Sykehus

719 Sykehus

Sykehlem
721 Sykehjem
722 Bo-ogbehandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjem

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

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning

BeredskapsbygnIng
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.av fiy-/skipstrafikk
825 Tilfiuktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning
830 Monument
840 Offentligtoalett
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Vedlegg nr.

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1)innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. iBnr.Festenr.Seksjonsnr.Bygningsnr.Bolignr.Kommune

Elendom//12~-
byggested Adresse å 1 , e P¥nrPoststed

V ifru2344“,a« bidAtA;;_ci

DIREKTORATET
TOR ITYGGKVALITET

Forhåndskonferanse

Pb1§21-1 Forhåndskonferanseer avholdtog referatforeligger • Ja Nei

DIspensasjonssøknad og fravik fra TEK10
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1Kap.19 Kommunalevedtekter/
Plan-og bygningslovenmedforskrifter forskriftertil pb1

Pb1§31-2
Detsøkesom fravikfra TEK for eksisterendebyggverk(pb1§31-2)

Vedlegg nr.

Arealplaner Vegloven B -

Vedlegg nr.
Redegjørelsei eget vedlegg B

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdelav kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn på plan

V ) wvi re
Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Planstatus
mv.

Velgaktuell kolonneiht. beregningsregelangitt i gjeldendeplan*

Tomtearealet

Grad av
utnyttIng

%-BYA

Gradavutnyttingiht.gjeldendeplan

Byggeområdeigrunneiendom- 61// m2

Ev.arealsomtrekkesfraiht.beregn.regler m2

Ev.arealsomleggestil iht.beregnsegler

Beregnettomteareal(b- c)eller(b+d)

Arealbenevnelser
Beregnetmaks.byggearealiht.plan
' .a. e.)

Arealeksisterendebebyggelse

Arealsomskalrives

Arealnybebyggeise

Parkeringsarealpåterreng

Arealbyggesak


BYA %-BRA/ %-TU BRA U-grad

m2 m2

m2

m2

M2 =m2

BYA BYA BRA

m2 m2 m2

ib 0 rt12
m2 m2

m2 m2 m2

+ 2•
m2

+
m2

+
m2

+

+
m2

+
m2

+
m2

+

=
_2
m =

m2 = m2 =

BRA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

BTA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

Boliger m2

m2

Annet m2

m2

Boliger m2

m2

m2

Annet m2

Boliger

Annet

Beregnetgradavutnytting(jf.e.ogk)***

I.Apnearealersominngåri k

j.Parkeringsarealpåterreng

m.Arealmatrikkelen=k- I- I

Antall bruksenheter bolig
Antall etasjer

Antall bruksenheter annet

Bygnings-
opplysninger
som føres I
Matrikkelen

* Skal beregningav utnyttingsgradskje etter annen regel, beskrivnærmere
Redegjørelser ** Dersomareal i rad b ikke er fremkommetav målebrev,beskrivnærmere

*** Vis ev.underlagfor beregningenav gradav utnyttingi vedlegg
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Bygningsopplysninger som føres I matrikkelen
Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen

som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgrupper—gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning

C Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
Vannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet

F Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Undervisning
Helse- og sosialtjenester

R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
Annen tjenesteyting

T Lønnet arbeid i private husholdninger
Internasjonale organisasjoner og organer

X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av Ultaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? n Ja
Vedlegg nr

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert 0 —

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja XINei
Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q —

Krav til byggegrunn (pbl § 28- 1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Flom

(TEK10 § 7- 2) X Nei Ja
Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres I skredutsatt område?
Skred

(TEK10 § 7- 3) • Nei jaHvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) Vedlegg nr.
F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F —
F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

51 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
Vedlegg nr.

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F —

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Andre natur-
og miljøforhold
(pb1§ 28-1)

Nei n Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg
Vedlegg nr.

F —

TIlknytning tll veg og lednIngsnett

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pb1§ 27-4

Gir tiltaket nylendret
adkomst?

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig

Riksveg/fylkesvegEr avkjøringstillatelse gitt?

ferdsel:

Ja

JaNei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? n Ja




Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? I Ja

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk





Privat vannverkVann-
forsyning

pbl § 27 - 1

Avløp
pb1§ 27 - 2

ri Nei

n Nei

Nei

Annen privat vannforsyning, innlagt vann
Beskriv

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q —

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.
Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng 0 —

Lefteinnretninger
Er det i bygnIngen løtteinnretninger Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X
som omfattes av TEK10?:

Heis Trappeheis

Ja Nei Ja Nei 1-7 Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau
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ERKLIERING

ALTERNATIV I

I henhold til plan- og bygningslovens § 70 nr 2 gir undertegnede eier(e) av eiendommen

62/
sitt samtykke til at det på gbnr//.. .kan oppføres . 6 aAP 5-/ 
nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan og bygningsloven.

0  meter.

Bygningen/tilbygget skal utføres i henhold til byggeforskriftene, slik at det ikke vil redusere mulighetefie
for utbygging på min eiendom.

	 den  17- 1J 

d e.P9

HR
f]

ALTERNATIV II

I henhold til plan- og bygningslovens § 70 nr 2 gir undertegnede eier(e) av eiendommen gbnr 


sitt samtykke til at det på gbnr.... ..... .kan oppføres 

nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan og bygningsloven.
Minsteavstand til grensen blir på meter.

Jeg er klar over at dette kan redusere min mulighet til å oppføre nybygg/tilbygg på min eiendom, da
kravet til minsteavstand mellom bygninger på naboeiendommer er 8 meter.
Dette gjelder ikke minste bygninger som uthus, bod, garasje eller lignende med grunnflate inntil 50 kvm.

	 den 


Underskri ft hjemmelsinnehaver

Minsteavstand til grensen blir på

Underskrift hjemmelsinnehaver



Vedlegg nr.

C —

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Tiltak på elendommen:
Gnr. Bnr Festenc Seksjonsnr. Eindommens adresse Postnr. Poststed

b V ,La,  la 1444,14UV"e-V1 ‘1,60
EieMester ,

(xv grv-cS-€.4,1
Kommune I

N

Det varsles herved om

AnleggNybyggnn Endring av fasade n Riving

Påbygg/tilbyggSkilt/reklamen innhegning mot veg n Bruksendring

IMidlertidig bygning, konstruksjon eller anleggi Antennesystem1-10ppretting/endring av matrikkelenhetII (eiendomsdeling) eller bortfeste
-

Annet

DIspensasJon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven 	
med forskrifterKommunale vedtekter ArealplanerVegloven

Vedlegg nr.

B -

ArealdIsponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan X" Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

Q -

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tll
Foretak/tiltakshaver

Konta.lerson, navn ,--, E-nhst

6 ‘12fr1.1 -frvi'Svo t( po,s- kiesei-b • ‹.0 -'1232ss7m4bdil9g/5-,4
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
NavnPostadresse~.-+ TS7
MPoststed n

E-post

0 EiCeAtick 71571
Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vecllegg Gruppe Nr. fra - til

Dispensasjonssøknad/vedtak Ev,k ari.tc », vit "D B

Situasjonsplan D /

Tegninger snitt, fasade E / 1

Andre vedlegg Q

UnderskrIft

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt I nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted n
r ,coN g

Dato f% Underskrift ansvarlieller tiltaks!»ier

/-%4 7£7.1,C
Gjentasmed blokkb staver

W.4SIZA/rRISJÖLL

Ikke
relevant
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Vedlegg

C - rS;:re - av

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendIng eller overleveres personllg mot kvItterIng.
Ved personllg overlevering vil sIgnatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også slgneres på at man glr
samtykke til tIltaket.

Tiltaket gjelder

Elendom/

Gnr.

/

Bnr.

6 o
Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Pesse
byggested Adresse Postru: Poststed

V I ek)a.1-1/1 14.4

Følgende naboer har mottatt eller fått rek.sending av vedlagte nabovarsel med tIlhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr. Bnr.

47'5
Festenr.

Eler/fester av nabo -/gjenboerelendom
Seksjonsnr. Eiers/festers navni..e4, kei.)

Adresse

L n4edit9G-4he"-7
2 c.

Adresse

v‘kna. e
P Poststedzt,nr. 


ef c'ek
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel 


7nr41/ Poststed mdi

	

IV/

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Denne del klistres på kvittering
RR 1992 9592 4 NOsamtykke til tiltaket

Eler/fester av nabo-/gjenboerelendom

dv) Fir er -"ga-
g u i e

Poststed Poststedets reg.nr.

In("i 60 . Vel.

nlig kvittering for o ' n.

samtykke til tiltaket %/y -.1. il
c.

t lic 4 -ic. ' I

Eler/fester av nabo-/gjenboerelendom
Seksjonsnr. Elers/festers navn

ma.,,fr,e Pr/7sle.4,-,'Eer, e -I-



Adresseive.,la ./...erb.c e p.?

Post¥y,...? Poststed N‘,......s., lia Poststedets reg.nr.

Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse

Nabo -/gjenboerelendom
Gnr. Bnr.

2.
Festenr.

Adresse

V9 ,

P n

Poststed A »
botr. ..q6 o

onlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr. Bnr.

°

Festenr.

Adresse ‘) 6hakv.444 (2,re

Po t

nrY
Poststed

 o
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Sign. Personlig kvittering forDaton.

samtykke til tiltaket7/i-ji," ,r3uvi
Nabo-/glenboerelendom

Gnr. Bnr.6 Festenr.

Adresse u

idh a

Pri/6

Poststed

=1.aW-4Liat
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboerelendom

gGnr. 6 Bnr.

Adresse viN t4.4

poz.r, Poststed E , t,Cco
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom
Seksjonsnr. Elers/fest rs navn

fr7.544 7?1jo /),&fele 7?/.41.5kAk
Adresse

Postnr. Poststed  0-5 Poststedets reg.nr.

63;8 (

	

Personlig kvittering for Dato Denne del klistres på kvittering
RR 1992 9591 5 NO

Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom

42/C.

R  Ø ctvizz
p Poststedosz..7 kr

onlig kvittering for Dato
Denne del klistres pa kvittering

samtykke til tiltaket RR 1992 9590 7 NO

/1/44..(ei)

samtykke til tiltaket

Seksjonsnr. Elers/festers navn

a-,16 /ff re
Festenr.

Adresse

frtstedets reg.nr.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.
557

177.too:g.is

E::P:R,TOPATET

FOR CRGGKVALITET
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KARTUTSNITT
Gnr: 61 Bnr: 60 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 6460 EIDSVÅGI ROMSDAL
Eiendom:

Hj.haver/Fester:

NESSET Dato: 16/4-2015 Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:500

61/78

61/65

61/64

61/50

61/60

••••

61/,45 •

ijka rn
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

https://kart4.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=452879.35981081036&B... 16.04.2015
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Søknad om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

-•- • • • -

DIREKTORATET

FOR BYGGKVALITET

Side

1 av

Vedleggnr.

G-

Søknaden gjelder

Elendom/

Gnr. Bnr. fir Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune e t_

&PC)
byggested Adresse

't VQ._ 0," 14-14."-e44 P°56triVr.o
Poststed E

Foretak
Foretak

/1) 4/s
Adresse

Kontaktperson

E-post

Organisasjonsnr.

95-68 33 2?7C
PZ1./60 Poststed E tF

Mob4l7r4 e/ 3 r‘Telefon 2.

Tiltaks-



klasse

Våre samsvarserklænnger/kontrollerklænnger
vil foreligge ved: (sett X)

Ansvarsområde

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
ramme-



tillatelse

Søknad om
Igangsettings-



tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

Beskrivelse av
ansvarsområdet

SØK

PRO P,^41e4hr7
OTP 1I,‘ 9tuk/Ha-s

GodkjennIng av foretak

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?

-
- /

Ja
•

 Nei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning 	 HeltDelvis n Nei

Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

Vedlegg nr.

G-

Vedlegg nr.

G-

ErklærInger og underskrIfter

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten

AnsvarlIg foretak AnsvarlIg søker for tiltaket
Foretak

Gjentas med blokkbokstaver

Dato I Underskrift

FR(51)4LL

Foretak

?
Dato

7/

Underskrift

..e°

Gjentas med blokkbokstavers

FIRKOOLL
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Kommunens saksnr. Prosjektnr.

Samsvarserklæring
Pbl § 24-1, SAK10 kapittel 12

DIRNTORATET
foR BYCGIWALITET

ErklærIngen gjelder
Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr. Bygningsnr.Bolignr.

(10 4:5:tEIendom/
byggested AdressePostnr.Poststed

Kommune

e.Å4,-3f

E:Ced

Foretak
Foretakets navn

Ansvarsrett
gitt dato

ArbeIdet Innen ansvars-
området er avsluttet

Oiganisasjonsnr.

Vg.6 n
JaNei

Ansvarsområde

Hentet fra
søknad om
ansvarsrett

Funksjon (PRO, UTF)

Beskrivelse av ansvarsområde

aia're

Ansvarlig for prosjekterIng:
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er tri hinder for å gl:

lgangsettingstillatelse/
Rammetillatelse ett-trinns tillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest

AnsvarlIg for utførelse:

Midlertidig brukstillatelse —Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for

Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest —Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelser

Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system.

Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 alternativt TEK

Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK10 alternativt TEK

Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag.

ErklærIng og underskrtft

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er
gitt uriktige opplysninger.

Dato / Foretakets underskrift Gjentas med blokkbokstaver

( --/kr:sug R N IsocLc_..,
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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 
 

Nesset Bygg as 

 

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/720-2 Gunnar Astad, 71 23 11 82 11.05.2015 

 

GID 061/060 -Garasje- Kurt Asle Arvesen 

Kommunen viser til søknad datert 17/4-15. 

 

Før behandling starter, må jeg ha erklæring fra Jon Birger Bugge om at det er greit at garasjen 

kommer nærmere enn 4 m mot byte mot han. 

 

For å få saken med på formannskapet sitt møte 4/6-15 må jeg ha denne erklæringen på bordet 

innen 20/5-15. 

 

Jeg sender med forslag til erklæring. (alternativ 2 ) 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 

 

 

 

 

 

 



Nesset kommune
Teknisk, samfunn og utvikling Jejvelgermen

NESSET

Nesset Bygg as
aotS'/ 101.4!)

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato
2015/720-2 GunnarAstad,71 23 1182 11.05.2015

GID061/060 -Garasje- Kurt Asle Arvesen

Kommunen viser til søknad datert 17/4-15.

Før behandling starter, må jeg ha erklæring fra Jon Birger Bugge om at det er greit at garasjen
kommer nærmere enn 4 m mot byte mot han.

For å få saken med på formannskapet sitt møte 4/6-15 må jeg ha denne erklæringen på bordet
innen 20/5-15.

Jeg sender med forslag til erklæring. (alternativ 2 )

Med hilsen

\ s,k,,,,,..,1\sx -

GuAstad
jordbrukssjef/byggesaksbehandler

(51_e_mp,_01

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
4106 0500590

E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864981062

.5-vd



ERKLÆRING

ALTERNATIV I

I henhold til plan- og bygningslovens § 70 nr 2 gir undertegnede eier(e) av eiendommen gbnr 


sitt samtykke til at det på gbnr.... ..... .kan oppføres 

nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan og bygningsloven.

Minsteavstand til grensen blir på meter.

Bygningen/tilbygget skal utføres i henhold til byggeforskriftene, slik at det ikke vil redusere mulighetene
for utbygging på min eiendom.

	 den 


Underskrift hjemmelsinnehaver

ALTERNATIV II

I henhold til plan- og bygningslovens § 70 nr 2 gir undertegnede eier(e) av eiendommen gbnr 


11,
sitt samtykke til at det på gbnr....

/11
. .kan oppføres

nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan og bygningsloven.
Minsteavstand til grensen blir på

Jeg er klar over at dette kan redusere min mulighet til å oppføre nybygg/tilbygg på min eiendom, da
kravet til minsteavstand mellom bygninger på naboeiendommer er 8 meter.
Dette gjelder ikke minste bygninger som uthus, bod, garasje eller lignende med grunnflate inntil 50 kvm.

	 (  den 


r•"""

t

erskrift hjemmelsinnehaver



 

Nesset kommune Arkiv: 041/004 

Arkivsaksnr: 2015/907-4 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 80/15 15.06.2015 

 

GID 041/001 - Ny avkjørsel og veg i Fredsvika 

Vedlegg 

1 Kopi - tillatelse til avkjørsel 

2 Søknad om godkjenning på opparbeiding av ny adkomst  frå fv 62. for gnr 41. bnr 1 

3 Tillatelse fra Statens vegevesen 

4 Kart avkjørsel oppdrettsanlegg 

5 Kopi av brev til Bjørn og Perly Eikås - Utfyllende opplysninger knyttet til vilkår vedr. flytting av 

avkjørsel fra fv. 62 for GID 041/001 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 3/6-15 og til løyve fra Statens Vegvesen datert 26/5-15. 

Kommunen viser også til § 19-2 i plan og bygningsloven. 

 

Kommunen gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for området slik at det kan bygges en ny 

veg til fiskeoppdrettskaien i Fredsvika. 

 

Kommunen grunngir sitt vedtak med trafikksikkerheten i området og det at friområde er stort nok til å 

kunne utvikle aktiviteter for campingturistene. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Perly og Bjørn Eikås har fått løyve av Statens Vegvesen til å flytte avkjørselen til fiskeoppdrettskaien 

til en mindre trafikkfarlig avkjørsel nærmere tunet. Den gamle avkjørselen skal fysisk stenges. 

 

Dersom fiskeoppdrettsanlegget skal kunne bruke den nye avkjørselen må det bygges en ny veg til 

kaien. Denne nye vegen er tenkt lagt over et område som i reguleringsplanen over området er avsatt til 

friluftsområde det det ifølge reguleringsforskriftene ikke tillates bebygd. Unntak fra dette er bygninger 

og anlegg som hører naturlig med til og ikke hindrer bruken av friområde.  



Vurdering 

Rådmannen innser at denne vegen kan komme i vegen for bruken av dette området som 

friluftsområde. Men det er fremdeles god plass til friluftsaktiviteter på det gjenværende område. 

Dessuten bør det legges vekt på at sanering av eksisterende avkjørsel og dermed behov for en ny veg 

til fiskeoppdrettskaien er et trafikksikkerhetstiltak som kommer både fiskeoppdrettet og ikke minst 

campingturistene til gode. 

 



 

Statens vegvesen 
 

 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525    

6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 Vadsø 

   Telefon:  

   Telefaks:  
 

Bjørn og Perly Eikås 

Fredsvik 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

¤ 

 

 

 

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

Region midt Jan-Kristian Janson  - 71274119 2015/057268-002  26.05.2015 

     

  
U 

 

Fv. 62 i Nesset kommune 

Tillatelse til flytting av avkjørsel fra fv. 62 for gnr. 41 bnr. 1 

  

Viser til deres søknad av 29.04.2015. 

 

Vedtak: 

Statens vegvesen godkjenner på vilkår søknaden om avkjørsel fra fylkesveg 62 til 

eiendommen gnr. 41 bnr. 1. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at ingen andre offentlige 

etater har innvendinger mot tiltaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i Vegloven §§ 40 og 43. 

 

Situasjonsplan: 

 

 
 

Ny avkjørsel 

Avkjørsel som skal stenges 
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Ny avkjørsel (bruker eksisterende driftsavkjørsel rett over skiltet): 

 

 
 

 

Avkjørsel som skal stenges: 

 

 
 

 

Vilkår for tillatelsen: 

Statens vegvesen har etter en samlet vurdering av vegtekniske og trafikksikkerhetsmessige 

forhold satt følgende vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlike-

hold av avkjørsler fra offentlig veg gitt av Samferdselsdepartementet 16.7.1964 og 

Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av 

Samferdselsdepartementet 26.2.1982. 

 

2. Tillatelsen gjelder kun for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med 

situasjonsplan og Krav til utforming av avkjørsel. 

 

3. Avkjørselen må opparbeides i tråd med veileder V121 ‘Geometrisk utforming av veg- 

og gatekryss’, jf. kap. 3.13. Det må være frisikt til avkjørselen på minimum 115 meter 

til begge sider målt fra et punkt som er minimum 4 meter inn i avkjørselen. 

Avkjørselen må ha en kjørebanebredde på 4 meter og 9 meter tilknytningsradius. 

 



 

 

3 

4. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Avkjørselen skal betjene campingplass og 

akvakulturanlegg (Aquagen AS) samt kombineres som driftsavkjørsel knyttet til 

landbruksformål. 

 

5. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvar for at fri-

sikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven § 43. Såfremt 

dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake.  

 

6. Det må opparbeides tilfredsstillende snu- og manøvreringsareal inne på egen eiendom 

slik at rygging ut på offentlig veg unngås.  

 

7. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til fylkesveg 62. Privatrettslige 

forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av 

avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til. 

Slike rettigheter bør tinglyses. 

 

8. Andre søkere i området kan senere bli henvist til å bruke denne avkjørselen. 

 

9. Fører avkjørselen over veggrøft, må det legges drensrør med diameter på minst 300 

millimeter og i tilstrekkelig lengde. Se Krav til utforming av avkjørsel.  

 

10. Før arbeidene med flytting av avkjørselen påbegynnes må Jan Gunnar Sandblåst 

(jan.sandblast@vegvesen.no, tlf.: 975 99 503) kontaktes for eventuell varslingsplan. 

Slik plan skal være godkjent av Statens vegvesen minimum fem - 5 - virkedager før 

arbeidene skal igangsettes. 

 

11. Så snart avkjørselen er bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på opp-

arbeidet/nybygd/endret avkjørsel underskrives og returneres. 

 

12. Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige bygge-

arbeider settes i gang/igangsettingstillatelse gis. Før den nye avkjørselen tas i bruk 

skal den gamle avkjørselen være fjernet ved at eksisterende rekkverk videreføres 

gjennom avkjørselen slik at den blir lukket. Før dette gjennomføres må arbeidet 

avklares med Steinar Vestnes (steinar.vestnes@vegvesen.no, tlf.: 951 99 641). Endelig 

godkjenning sendes søker med kopi til kommunen. 

 

13. Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet med avkjørselen ikke er igangsatt innen tre - 3 - 

år etter at tillatelse er gitt. 

 

mailto:jan.sandblast@vegvesen.no
mailto:steinar.vestnes@vegvesen.no
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Krav til utforming av avkjørsel 
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Bakgrunn for vedtak: 
Statens vegvesen skal ved sin vurdering legge vekt på hensynet til trafikken på og langs 

vegen. Det må gjøres en totalvurdering, der det også tas hensyn til framkommelighet og 

trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra.  

 

Begrunnelse for tillatelsen er: 

Fylkesveg 62 har en ÅDT (trafikkmengde) i underkant av 1500 og fartsgrensen er 80 km/t i 

det aktuelle området. Rammeplan for avkjørsel viser at den ligger i holdningsklasse ‘svært 

streng’. Det er snakk om flytting av eksisterende avkjørsel som skal kombineres med 

driftsavkjørsel. I tillegg skal gammel avkjørsel stenges og vi skal vise en liberal holdning i 

forbindelse med primærnæringen. Dette sammen med de stedlige forhold gjør at vi kan 

akseptere flytting av eksisterende avkjørsel i tråd med søknaden. 

 

Klageadgang: 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. Forvaltningslovens §§ 28-36. Klage-

fristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Møre og Romsdal 

fylkeskommune. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen som oversender saken til 

klageinstansen. 

 

Dersom dere ønsker det, har dere anledning til å se sakens dokumenter.  

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder 

 Jan-Kristian Janson 

 

 

 

 

Vedlegg: Bekreftelse på opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel 

 

 

Kopi: Nesset kommune, 6460 EIDSVÅG 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her 

Møre og Romsdal fylkeskommune; her 

 





 

Statens vegvesen 
 

 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525    

6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 Vadsø 

   Telefon:  

   Telefaks:  
 

Bjørn og Perly Eikås 

Fredsvik 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

¤ 
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Fv. 62 i Nesset kommune 

Tillatelse til flytting av avkjørsel fra fv. 62 for gnr. 41 bnr. 1 

  

Viser til deres søknad av 29.04.2015. 

 

Vedtak: 

Statens vegvesen godkjenner på vilkår søknaden om avkjørsel fra fylkesveg 62 til 

eiendommen gnr. 41 bnr. 1. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at ingen andre offentlige 

etater har innvendinger mot tiltaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i Vegloven §§ 40 og 43. 

 

Situasjonsplan: 

 

 
 

Ny avkjørsel 

Avkjørsel som skal stenges 
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Ny avkjørsel (bruker eksisterende driftsavkjørsel rett over skiltet): 

 

 
 

 

Avkjørsel som skal stenges: 

 

 
 

 

Vilkår for tillatelsen: 

Statens vegvesen har etter en samlet vurdering av vegtekniske og trafikksikkerhetsmessige 

forhold satt følgende vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlike-

hold av avkjørsler fra offentlig veg gitt av Samferdselsdepartementet 16.7.1964 og 

Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av 

Samferdselsdepartementet 26.2.1982. 

 

2. Tillatelsen gjelder kun for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med 

situasjonsplan og Krav til utforming av avkjørsel. 

 

3. Avkjørselen må opparbeides i tråd med veileder V121 ‘Geometrisk utforming av veg- 

og gatekryss’, jf. kap. 3.13. Det må være frisikt til avkjørselen på minimum 115 meter 

til begge sider målt fra et punkt som er minimum 4 meter inn i avkjørselen. 

Avkjørselen må ha en kjørebanebredde på 4 meter og 9 meter tilknytningsradius. 
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4. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Avkjørselen skal betjene campingplass og 

akvakulturanlegg (Aquagen AS) samt kombineres som driftsavkjørsel knyttet til 

landbruksformål. 

 

5. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvar for at fri-

sikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven § 43. Såfremt 

dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake.  

 

6. Det må opparbeides tilfredsstillende snu- og manøvreringsareal inne på egen eiendom 

slik at rygging ut på offentlig veg unngås.  

 

7. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til fylkesveg 62. Privatrettslige 

forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av 

avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til. 

Slike rettigheter bør tinglyses. 

 

8. Andre søkere i området kan senere bli henvist til å bruke denne avkjørselen. 

 

9. Fører avkjørselen over veggrøft, må det legges drensrør med diameter på minst 300 

millimeter og i tilstrekkelig lengde. Se Krav til utforming av avkjørsel.  

 

10. Før arbeidene med flytting av avkjørselen påbegynnes må Jan Gunnar Sandblåst 

(jan.sandblast@vegvesen.no, tlf.: 975 99 503) kontaktes for eventuell varslingsplan. 

Slik plan skal være godkjent av Statens vegvesen minimum fem - 5 - virkedager før 

arbeidene skal igangsettes. 

 

11. Så snart avkjørselen er bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på opp-

arbeidet/nybygd/endret avkjørsel underskrives og returneres. 

 

12. Opparbeidet avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige bygge-

arbeider settes i gang/igangsettingstillatelse gis. Før den nye avkjørselen tas i bruk 

skal den gamle avkjørselen være fjernet ved at eksisterende rekkverk videreføres 

gjennom avkjørselen slik at den blir lukket. Før dette gjennomføres må arbeidet 

avklares med Steinar Vestnes (steinar.vestnes@vegvesen.no, tlf.: 951 99 641). Endelig 

godkjenning sendes søker med kopi til kommunen. 

 

13. Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet med avkjørselen ikke er igangsatt innen tre - 3 - 

år etter at tillatelse er gitt. 

 

mailto:jan.sandblast@vegvesen.no
mailto:steinar.vestnes@vegvesen.no
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Krav til utforming av avkjørsel 
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Bakgrunn for vedtak: 
Statens vegvesen skal ved sin vurdering legge vekt på hensynet til trafikken på og langs 

vegen. Det må gjøres en totalvurdering, der det også tas hensyn til framkommelighet og 

trafikksikkerhet på vegen det er søkt om avkjørsel fra.  

 

Begrunnelse for tillatelsen er: 

Fylkesveg 62 har en ÅDT (trafikkmengde) i underkant av 1500 og fartsgrensen er 80 km/t i 

det aktuelle området. Rammeplan for avkjørsel viser at den ligger i holdningsklasse ‘svært 

streng’. Det er snakk om flytting av eksisterende avkjørsel som skal kombineres med 

driftsavkjørsel. I tillegg skal gammel avkjørsel stenges og vi skal vise en liberal holdning i 

forbindelse med primærnæringen. Dette sammen med de stedlige forhold gjør at vi kan 

akseptere flytting av eksisterende avkjørsel i tråd med søknaden. 

 

Klageadgang: 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. Forvaltningslovens §§ 28-36. Klage-

fristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Møre og Romsdal 

fylkeskommune. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen som oversender saken til 

klageinstansen. 

 

Dersom dere ønsker det, har dere anledning til å se sakens dokumenter.  

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder 

 Jan-Kristian Janson 

 

 

 

 

Vedlegg: Bekreftelse på opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel 

 

 

Kopi: Nesset kommune, 6460 EIDSVÅG 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her 

Møre og Romsdal fylkeskommune; her 

 





Bjørn og Perly Eikås
Fredsvik
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr. Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

Region midt Jan-Kristian Janson - 71274119 2015/057268-003 03.06.2015

Fv. 62 i Nesset kommune
Utfyllende opplysninger knyttet til vilkår vedrørende flytting av
avkjørsel fra fv. 62 for gnr. 41 bnr. 1

Viser til vår tillatelse av 26.05.2015.

Statens vegvesen presiserer at når det gjelder vilkårenes pkt. 12 så aksepterer vi at ny av-
kjørsel og veg kan sees i sammenheng når dette er hensiktsmessig av praktiske årsaker. I en
kort overgangsfase er det også naturlig at gammel og ny avkjørsel brukes samtidig av hensyn
til koordinering av prosjektet.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

,

Lisbeth Smørholm
seksjonsleder

Jai-Kristian Janson

Kopi: Nesset kommune, 6460 EIDSVÅG
Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her
Møre og Romsdal fylkeskommune; her

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap

Postboks 2525





6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 Vadsø





Telefon:





Telefaks:
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