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Nesset kommune 
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6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 

 
 

 
 
 
 

 
Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 25. april 2018 forvaltningskontroll i Nesset 
kommune for følgjande ordningar:  
 

 Forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket, jf. FOR-2014-12-19-1817  
 Forskrift om tilskot til avløysing av sjukdom og fødsel mv., jf. FOR-2014-12-19-1821  
 

Kontrollen gjeld for søknadsåret 2017.  
 
Vi syner til kommunen sine merknader i brev av 14. mai 2018 og konkluderer med ein 
merknad under ordninga produksjonstilskot. Merknad knytt til funn II tas til følgje.  
 
Regelverk for forvaltningskontrollen  
Reglement for økonomistyring i staten § 15 gjev heimelsgrunnlag for fylkesmannen sin 
forvaltningskontroll med kommunen. Overordna verksemder skal sjå til at 
landbruksforvaltninga i kommunen utfører delegerte oppgåver på forsvarleg måte og i tråd 
med gjeldande regelverk.  
 
Formålet med kontrollen er å hjelpe kommunen til å avdekke eventuelle svake punkt før 
dei får konsekvensar, og bidra til å identifisere forbetringsområde. Kontrollen skal vidare 
sikre tilliten til forvaltinga og legitimitet til dei ulike ordningane som vert kontrollert.  
 
Gjennomføring av kontrollen  
Frå Nesset kommune:  
 Anne Grete Klokset, rådmann  
 Gunnar Astad, jordbrukssjef  
 Kari Gussiås, førstekonsulent  
 
Frå Fylkesmannen:  
 Ottar Longva, assisterande direktør (kontrolleiar)  
 Marianne Aas Halse, seniorrådgivar/fagkoordinator  
 Åslaug Røberg, rådgivar (dokumentkontroll)  
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Kontrollområde  
Sjukdomsavløysing  
Følgjande saker blei kontrollert ved dokumentkontroll 14. og 18. april 2018:  
  

 Sak 17/092363 
 Sak 17/092372  

 
Det er ikkje funne avvik eller merknader under denne ordninga. 
 
Produksjonstilskot  

 Areal- og kulturlandskapstilskot  
 Tilskot til husdyr  
 Beitetilskot  
 Tilskot til dyr på utmarksbeite  

 
 
Funn I - merknad  
Kommunen har ikkje ein skriftleg plan for risikobasert kontroll av søknadene eller skriftlege 
rutinar for utplukk av kontrollobjekt.  
 
Rettsleg grunnlag  
I rundskriv 2018-4, som gjeld rutinar for saksbehandling ved søknad om produksjonstilskot 
og avløysartilskot står det følgjande i punkt 5.2.1 under overskrifta «Plan for risikobasert 
kontroll»:  
 
«Kommunen bør ha et skriftlig dokument med sin plan for risikobasert kontroll av 
søknadene. I dette dokumentet beskrives de vurderinger og prioriteringer som ligger til 
grunn for utvalget av søknader til årets kontroll. Planen lages før søknadsomgangen starter.  
 

 Dokumentet må beskrive hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som 
anses å ha størst generell risiko i egen kommune.  

 
 Kommunen bør og legge inn konkrete risikoindikatorer som saksbehandler må være 

oppmerksom på i saksbehandlingen sin, eventuelt konkrete foretak som man har 
blitt oppmerksomme på i tidligere søknadsomganger og ønsker å følge opp senere.  

 
Kontrollpunktene skal være styrende for hva som skal kontrolleres og hva som ikke skal 
kontrolleres av informasjon som er mottatt fra søker.» 
 
Vurdering  
Kommunen bør utarbeide skriftleg plan for risikobasert kontroll av søknadene og skriftlege 
rutinar for kontrollarbeidet, jf. rundskriv 2018-4. 
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Tilbakemelding frå kommunen 
Nesset kommune har merket seg ordlyden i rundskrivet der det står at «kommunen bør ha 
et skriftlig dokument...» Dei tar merknaden til etterretning. 
 
Sluttkommentar frå fylkesmannen 
Funn II, merknad om at kommunen hjelper nokre søkjarar med utfylling av søknad på nett, 
takast ut. Kommunen har presisert at dei ikkje hjelper til med sjølve utfyllinga av søknaden.  
 
Kontrollen er soleis avslutta frå vår side og vi takkar for samarbeidet.  
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Ottar Longva (e.f.) Gunvor Fossholt Ytterstad 
ass.dir. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 



 

 
 

Notat 
 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 

 
 

Sak nr. Dato: 

2018/190-3 03.09.2018 

 

Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, september 
Brukt pr.d.d. er pr 30.06.2018 
 
600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2017 2021 1 100 000 33 693 1 066 307 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Det er avsatt en årlig 
bevilgning på kr 1 100 000 i økonomiperioden 2018 – 2021. For 2018 skal det skiftes asbestledning på 
hovedledning som går på øvre veg fra Fjellvegen til Hjellen. Dette skal gjøres før asfaltering. Det er 800 meter 
asbestrør i 8 toms dimensjon. Oppstart i aug/sep. Forventer at vedtatt budsjettramme holder. 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2017 2021 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Det er avsatt en årlig bevilgning på 
kr 300 000 i økonomiperioden 2018 – 2021. For 2018 skal det utskiftes kloakkledningsnett på Hargaut, fra 
boligfelt på Hargaut og ned til sjø. Planlegges gjennomført i september. Forventer at vedtatt budsjettramme 
holder. 
 
600284 – Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2016 2018 435 000 12 947 422 053 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelven. Ti områder langs Eidsvågelven ble 
utbedret for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016. Det ble holdt garantibefaring i juni 2017, 
hvor det ble avdekket gjenstående arbeider som må utbedres i 2018. Dette er arbeider som ble avdekket under 
garantibefaringa og som kommer som et tillegg til tidligere utført arbeidet. Vedtatt budsjettramme forventes å 
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holde. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 6 699 000. 
 
 
 
600286 – Asfaltering/ reasfaltering kommunale veger/ plasser 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2018 2018 2 880 000 22 805 2 857 195 

 
Kommentar: 
På en typisk kommunal veg vil det koste kr 800 til 1 000 pr meter med ferdig lagt asfalt i 5 cm tykkelse. I tillegg 
til dette kommer eventuelt reparasjoner og andre grunnarbeider, noe som kan være veldig forskjellig fra veg til 
veg. Levetiden på vegen er ca. 40 år. Øvre vei skal prioriteres, ref behandling i utvalg for teknisk, næring og 
miljø PS 4/18. 
Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. -120 000, disse midlene 
ble avsatt til fartsdumper i øvre/ nedre Liedgardsveg, og fikk eget prosjektnummer 600361. 
 
600290 – Vann Meisal 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2018 2019 6 000 000 90 957 5 909 043 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for eiendommer 
langs traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet.  
Sak om tvungen påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett er behandlet i kommunestyret, PS 35/18. 
Resultat legger føringer for hvordan man skal gå frem i forbindelse med tilknytning av eiendommer langs den 
nye traseen.  
Prosjektet lyses ut på Doffin i juli, med frist for tilbudsinnlevering 5. september. Forventet oppstart i oktober, 
med forventet avslutning i løpet av våren 2019. 
 
600291 – Avløp Eidsvåg, sjøledning 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 2 000 000 32 450 1 967 550 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder ny sjøledning i Eidsvåg. Det er foretatt undersøkelser av havbunn som del av søknad om 
midlertidig utslippstillatelse under installasjon. Fylkesmannen har gitt råd om å utføre arbeidet utenfor 
badesesong. Prosjektet gjennomføres i løpet av høsten/ vinteren.  
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 2 176 000. 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2016 2. kvartal 2018 8 256 000 3 473 753 4 782 247 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
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rensing. Høydebassenget var i hovedsak ferdig september 2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august 2017. 
Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble 
tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart august 2017. Anlegget settes i full drift i løpet av høsten 2018. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. 
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600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

1. kvartal 2017 3. kvartal 2018 38 437 000 15 822 784 22 614 216 

 
Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27 i 2017. To nye pasientrom på sykehjemmet ble overtatt 22.12.2017. 
Ombyggingen av første gruppe for demente, samt ved ny trapp og heis var ferdig og overtatt 7. juni 2018. 
Ombygging av den 2. gruppen for demente påbegynt uke 24. Prosjektet ferdigstilles vinteren 2018. Vedtatt 
budsjettramme forventes å holde. Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 Uteområder NOS og 600355 
Inventar NOS. Årets budsjett ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. -
2.263.000 ihht. Tidligere vedtatt totalramme. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 65 700 000. 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 2018 1 450 000 38 914 1 411 086 

 
Kommentar: 
Prosjektet er planlagt. Grunnet kapasitet ble dette prosjektet flyttet over fra 2017. Geoteknisk prosjektering ble 
utført i 2017. Kontrakt med entreprenør er signert. Oppstart i september. Forventet ferdigstilt i desember. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 
48/18, justert med kr. 650 000. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 557 000.  
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 2019 6 000 000 67 730 5 932 270 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til formålet er kjøpt fra Nesset Kraft. 
Kostnadsberegning for prosjektet er utført av ÅF Advansia Nordvest AS. Skisser og funksjonsbeskrivelse er 
under utarbeidelse. Anbudskonkurranse utlyses så snart alt er klart. ÅF Advansia Nordvest er innleide 
konsulenter, og Strandhagen Arkitekt er arkitekt for prosjektet. Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i 
Kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. 2 900 000. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 9 884 000. 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2017 2019 13 000 000 79 329 12 920 671 

 
Kommentar: 
Konkurranse for konsulent/arkitekthjelp har blitt publisert på Doffin, med tilbudsfrist 25. juni. 4 tilbud var ved 
tilbudsfristens utløp mottatt. Kontrakt med Streken Arkitektgruppe AS er skrevet. Forventet byggestart i 
januar. Usikkerhetsmoment i forhold til plan: dersom geoteknikk viser behov for flere grunnundersøkelser vil 
dette ha negativ innvirkning på fremdrift.  
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 14 000 000. 
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600347 – Eresfjord barnehage, utelager/ vognskur 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2017 1. kvartal 2018 400 000 321 675 78 325 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i hovedsak ferdig, mangler kun asfalt rundt bygget. 
 
600349 – Brannsikring Holtan, bofellesskapet og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 700 000 0 700 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet kom inn på listen over årets investeringsprosjekter etter behandling av sak om budsjettkorrigering i 
Kommunestyret, PS 48/18.  
Avvik ved virksomheten er utstedet og må lukkes.  Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe 
branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht branndokumentasjonen og nytt brannalarmanlegg. 
Prosjektet kom inn igjen på investeringsplana etter budsjettkorrigering i juni. Anskaffelse av 
branndokumentasjon påbegynnes ved inngangen av september. 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

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

1. kvartal 2018 4. kvartal 2018 2 000 000 170 086 1 829 914 

 
Kommentar: 
Sak om oppstart av detaljprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 14. desember 2017, PS 86/17.  
Prosjektet har høy prioritet. Behovskartlegging ferdigstilt, med unntak av ambulansestasjon. Fremdeles 
uavklart om ambulansestasjonen skal være med. Skissearbeid startet i slutten av juli. Forventer å ha 
konsulenthjelp til prosjektledelse og ferdigstilling av tegninger i siste halvdel av september (venter på 
rammeavtale via ROR Innkjøp). Forventet oppstart byggeprosjekt vår 2019, med ferdigstillelse i 2020. 
Forespørsel om tilskudd fra Husbanken er registrert. Vedtatt budsjettramme forventes å holde. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 123 000 000. 
 
600354 – NOS ombygging demens - Uteområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 1 650 000 0 1 650 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter arbeid med uteområdene ved NOS. Dette ligger som en del av totalentreprisen. Prosjektet 
sammenfaller med prosjektnr. 600330 NOS ombygging demens og 600355 NOS ombygging demens - Inventar. 
Arbeidene er godt i gang. Prosjektet avsluttes når hovedprosjektet 600330 avsluttes. Det forventes at 
budsjettrammen holdes. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 65 700 000. 
 
600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

1. kvartal 2018 3. kvartal 2018 3 150 000 939 287 2 210 713 
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Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Størsteparten av møbler og 
inventar er satt i bestilling. Det benyttes rammeavtaler gjennom ROR innkjøp så langt det lar seg gjøre til dette 
prosjektet. Prosjektet trenger derfor ikke å utlyses som en egen konkurranse. Leveranser av møbler i henhold til 
ferdigstillelse av de ulike byggefasene i hovedprosjektet. Prosjektet avsluttes når hovedprosjektet 600330 
avsluttes. Vedtatt budsjettramme forventes å holde.  
Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 NOS ombygging demens – Uteområde og 600330 NOS 
ombygging demens. 
Totalramme for prosjektene over flere år er kr 65 700 000. 
 
 
 
600357 – EIBUS avfallsbod/ utstyrsbod 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018:   
0 0 0 

 
Kommentar: 
Prosjektet ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, tatt ut fra listen over 
investeringsprosjekter for 2018.  Prosjektet omfattet nybygg av en kombinert avfallsbod og utstyrsbod ved 
EIBUS ungdomstrinnet. Avfallskontainerne står i dag usikret i det fri, og er utsatt for vær og hærverk. Det er 
også mangel på lagerplass for det nye vedlikeholdsutstyret til Eidsvåg kunstgressbane. Det er derfor behov for 
en forsvarlig lagerplass både for utstyr og avfallskontainerne.  
 
600358 – INBUS Vistdal skole og barnehage – Nytt gjerde og drenering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 600 000 16 998 583 002 

 
Kommentar: 
Kystlab-Prebio AS har anmerket dårlig tilstand på gjerdet ved Vistdal skole og barnehage. Gjerdet er av eldre 
type, oppført av trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål og bunntråd. Nytt gjerde vil være av typen 
barnehagegjerde som er av metall, vedlikeholdsfritt, klatresikkert og avstivet i topp og bunn.  
Kontrakt med entreprenør er signert. Oppstart i august, og ferdigstilles senest i oktober 2018. Vedtatt 
budsjettramme forventes å holde. 
 
600359 – Rehab. kommunehuset - Forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

2. kvartal 2018 4. kvartal 2018 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omhandler planlegging av renovering av kommunehusets administrasjonsfløy. Hammerø & Storvik 
Prosjekt AS har foretatt en tilstandsvurdering av kommunehuset. Rapporten er datert 28.09.2017 og viser at 
kommunehusets vestfløy har et betydelig vedlikeholdsbehov. Prioritet for renoveringa er ny taktetting, 
drenering  rundt bygget , ventilasjon og renovering av fasadene. Forprosjektet forventes gjennomført innenfor 
budsjettramme. 

 
600361 – Fartsdumper øvre/ nedre Liedgardsveg 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2018: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2018: 

3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 120 000 0 120 000 
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Kommentar: 
Under behandling av sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, ble prosjektnummer 600286 
justert med kr. -120 000, disse midlene ble avsatt til fartsdumper i øvre/ nedre Liedgardsveg, og fikk eget 
prosjektnummer 600361. Arbeidet er under planlegging, og vil bli gjennomført sammen med annen asfaltering 
høsten 2018 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 19/18 13.09.2018 

Nesset kommunestyre  25.10.2018 
 
 
 
 

Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Revidering 
 

Vedlegg 
1 Rådmannens innstilling 04.09.2018 - Retningslinjer for motorferdsel i utmark 
2 resultset_1303_1434_vedlegg1 
3 Høringsuttalelse - retningslinjer for motorferdsel i utmark 
4 Uttale til høyring om retningsliner for motorisert ferdsel i utmark - 18 jan 2018 
5 Revidering av retningslinjer for motorferdsel i utmark - høyring 
6 Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark - fråsegn til høyring 
7 Særutskrift Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til høringsforslag – retningslinjer for motorferdsel i utmark, TNM-sak 024/2017. 

Nesset kommune vedtar retningslinjene med følgende endringer 

 § 5D – utgår (utvidet kjøretid før kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på søndager/helligdager) 
 § 5 C – endres til;  Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal 

forskrift § 5b, § 5c for transport av bagasje/utstyr til egen hytte og opparbeiding og 
preparering av skiløyper i iht nasjonal forskrift (nf) § 3 bokstav e, er kjøring på vinterføre 
bare tillatt  

- mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
- mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 

 
 Nytt punk – 4 D: Andre søknader ut fra særleg behov( nasjonal forskrift) skal i størst 

mulig grad visast til å bruke leigekjøring». 
 § 5 E – det kan gis inntil sju (7) turer for sesongen. 
 § 5 F -  endres til «skogbilveier/fjellveier» 

 
Rådmannens innstilling fremgår av notat datert 04.09.2018.  

 

 

T  

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2017/118-17 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Saksopplysninger 
Utvalg for teknisk, næring og miljø vedtok i sak 24/17 å sende ut forslag til reviderte 
retningslinjer for motorferdsel i utmark ut på høring.  Det er kommet inn fem uttalelser; 

- Nesset snøscooterklubb 
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) 
- Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) 
- Forum for natur og friluftsliv, Møre og Romsdal (FNF) 
- Eidsvåg idrettslag. 

Innspillene og kommentarer er kort beskrevet i tabellen, eller se vedlegg i saken.  

 

Vurdering 
 

§ Høringsforslag, TNM- sak 
024/17.  

Innkomne merknader  Vurderinger/ 
kommentarer 

  Nesset snøscooterklubb  
ATV kjøretøy med belte 
sidestilles med snøscooter 
 

Tas til orientering. 
Dersom dette skal 
imøtekommes må 
regelverket (lov om 
motorferdsel) endres.  
 

  FNF 
1. 
 Det savnes en analyse som 
beskriver behovet for 
motorisert ferdsel og 
konsekvenser av denne. 
2. 
Kommunen bes endre 
praksisen med å gi 100 
dispensasjoner og i stedet 
ha leiekjøring som 
hovedregel.  
 

Det kunne ha vært 
interessant å 
gjennomført en slik 
studie, men rådmannen 
mener at kommunen 
ikke har tilstrekkelig 
med ressurser til å 
gjennomføre en slik 
analyse. Kjøring med 
snøscooter om vinteren 
er i all hovedsak knyttet 
opp til fire 
hytteområder.  
2. Rådmannen vil ha 
klare politiske føringer 
dersom praksisen skal 
endres.   

§1 Bruk av motorfartøy i 
vassdrag 

  

A) Bruk av motorfartøy med 
forbrenningsmotor eller 
elektrisk motor er tillatt på 
Aursjøen, Eikesdalsvatnet og 
Osvatnet.  
 
På andre vatn kan 
tidsbegrenset tillatelse gis til; 

  



- varig 
bevegelseshemmede  

- transport av 
materialer til 
bygging/reparasjon  

- transport av 
brensel/proviant 

- særlige behov 
§2 Bruk av luftfartøy  i utmark 

og vassdrag 
  

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

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

- Vitenskaplige 
undersøkelser og 
tilsvarende behov 

- Andre særlige behov 
som er begrunnet 

 

  

§3 Bruk av motorkjøretøy på 
barmark 

  

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

  

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

  



å benytte helikopter eller 
transport på vinterføre.  

§ 4 Bruk av motorkjøretøy på 
vinterføre 

  

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

  

 
   

 
 

 
    

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

  

    
  FMMR 

Kommunen oppfordres til å 
ta inn retningslinjene om 
leigekjøring igjen  
 

I gjeldene 
retningslinjer fra 1995 
står det at det bør 
opprettast 
leigekjøringsordningar 
som dekker heile 
kommunen.   
Rådmannen vil påpeke 
at det gis tillatelse etter 
nf § 5a, slik at det 
finnes ordning med 
leiekjøring for hele 
kommunen.  I nytt 
forslag er det presisert i    



pkt § 6B at rådmannen 
kan behandle søknader i 
henhold til nf § 5a    
 
Det tas inn nytt punkt 
4 D –  der søknader 
som behandles etter § 6 
(nasjonal forskrift) skal 
i størst mulig grad 
henvises til 
leigekjøring.  
 

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

   

  FMMR 
Ber om at punkt 4 D i 
eksisterende bestemmelser 
tas inn i nytt forslag; 
« Andre søknader ut fra særleg 
behov( nasjonal forskrift) skal i 
størst mulig grad visast til å 
bruke leigekjøring». 

Rådmannen har i 
grunn ingen merknad 
til dette.  Tas til 
etterretning 
Det presiseres og i 
punkt § 4c  

(D)    
 
 

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

  

A) Det henvises til standard 
søknadsskjema for 

  



motorferdsel i utmark.  
Søknader skal være skriftlig.  
Behandlingstid for søknader 
er 3 – 6 uker  

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

  

C) Med unntak av 
funksjonshemmede, kjøring i 
henhold til nasjonal forskrift § 
5b, § 5c for transport av 
bagasje/utstyr til egen hytte 
og opparbeiding og 
preparering av skiløyper i iht 
nasjonal forskrift § 3 bokstav 
e, er kjøring på vinterføre bare 
tillatt  

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

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

 

  

D) For kjøring i henhold til 
nasjonal forskrift § 5 c;  

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

- mellom kl 08:00 – 
10:00 og mellom kl. 
17:00 og 20:00 på 
søndager og 
helligdager 
 

Eidsvåg idrettslag  
Idrettslaget støtter ikke 
forslaget om utvidet 
kjøretid. Mener at 
skiløypene i fjellet og på 
fjellveiene skal få være i 
fred for snøscootertrafikk 
fra lørdag kl. 20:00 og 
helligdager etter kl. 17:00. 

Tas til etterretning. 
Rådmannen mener 
synspunktet fra 
idrettslaget må legges 
til grunn.   

  Nesset snøscooterklubb  
Forslår kjøring kan skje før 
kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på 
søndager og helligdager. 

Dette er kjernepunktet i 
endringene. Både 
fylkesmannen, FNF, 
fylkeskommunen peker 
på at kommunen må 
endre praksis fra 
dispensasjoner til 
leiekjøring. Eidsvåg 
idrettslag peker på at en 
ikke bør åpne for endret 
kjøretider.  
Rådmannen foreslår 
derfor at gjeldene 



kjøretidsbestemmelser 
ikke endres  

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

Nesset snøscooterklubb  
Foreslår at tidligere 
formulering beholde; « 
Sesongen kan forlenges når 
snøtilhøva tilsier det, og at 
sesongen ikke knytes til 3. 
påskedag. 

Våren er en sårbar tid 
for dyrelivet.   
Rådmannen mener det 
er en fordel å ha en 
tydelig sluttdato for 
sesongen. 
 
 

     
-  

 
 
E) 

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

- 7 turer årlig til hytter 
på Meisalfjellet 

- 5 turer pr hytte ellers i 
kommunen  

- 10 turer for sesongen 
 
Det kan gis dispensasjon med 
varighet inntil 4 år.  

FMMR 
1. Skeptisk til ei generell 
økning i antall turer.  

Det er litt utfordrende 
å sette grense for antall 
turer. Rådmannen vil 
ha klare politiske  
føringer for endringer 
av praksis.   
Rådmannen vil foreslå 
at det kan gis inntil 7 
turer for sesongen.  
Det må det åpnes for å 
kunne gi dispensasjon 
for flere år da det å 
behandle søknader er 
tidkrevende.   

  Nesset snøscooterklubb  
Mener hytteeiere må få 
mulighet til å kjøre frem til 
hytta uten restriksjoner i 
antall turer, 

Rådmannen vises til at 
antall turer har vært 
satt som vilkår siden 
1995.  Rådmannen vil 
ikke foreslå at  denne 
praksisen endres. 

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

Nesset snøscooterklubb  
Foreslår følgende 
endringer; fjellveger; I 
områder/strekninger 
utenfor ubrøyta 
skogbilveger/fjellveger er 
det ikke ..»  

Hensikten med denne 
bestemmelsen er 
redusere konflikten med 
at det kjøres med 
snøscooter i preparerte 
skilløyper. Det kan og 
være aktuelt å lage kart 
som viser hvilke 
strekninger det gjelder.   

 
 

  
G) Søknad om motorferdsel i 

verneområde må behandles 
av Dovrefjell 

MRFK 
 1. I verneområdene gjelder 
vernereglene 

1. Det er innarbeid 
rutine i 
saksbehandlingen at det 



nasjonalparkstyre. Alle 
søknader sendes Nesset 
kommune.  

2. Areal som har status som 
nasjonalt villreinområde og 
som « buffersoner» må det 
vises spesielt hensyn til  
villreinen 

skal foreligger 
dispensasjon fra 
Dovrefjell 
nasjonalparkstyre før 
kommunen behandler 
søknader etter 
motorferdselloven. Det 
er kun tillatt med 
leiekjøring i 
verneområdene. 
2.Rådmannen er 
utgangspunktet ikke 
uenig i dette 
synspunktet.  
Hyttebebyggelsen ved 
Meisalvatnet og 
Kanndalen ligger i et 
område satt av til 
bygdenærområde (BO)  
i regional plan for 
Dovrefjellområdet 
Det er gitt ca 30 
kjøretillatelser for 
kjøring med snøscooter 
inn til Meisalvatnet og 
fire løyver til 
Kanndalen.  Begge 
områdene  ligger i lang 
avstand fra 
vinterbeiteområdene til 
villreinen  
Fjellområdet mellom 
Vistdal og Isfjorden er 
og satt av til BO i 
regional plan.  Her er 
det få hytter og 
omfanget av 
motorferdsel i utmark 
er lite.  

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

  

    



I) Andre vilkår kan fastsettes i 
de enkelte tillatelsene.    

  

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

  

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

  

§ 6 Delegering av 
kommunestyrets mynde 

  

A Dispensasjon fra denne 
forskrifta kan gis av 
formannskapet og 
hovedutvalg  

  

    
B Rådmannen får fullmakt til å 

behandles enkeltsøknader om 
bruk av luftfartøy og 
motorfartøy etter 

-  § 6 i lov om 
motorferdsel i 
utmark. 

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

  

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



04.09. 2018 - RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
PÅ VASSDRAG I NESSET 
 
Vedtatt av Nesset kommunestyre xx.xxxx, sak K  , med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag §§ 4,5 og 6 samt Nasjonal forskrift for bruk av motorkjørtøy i utmark og på islagte vassdrag 
§§ 3,5 og 6. 
 
§1.  Bruk av motorfartøy i vassdrag 
Bruk av motorfartøy med forbrenningsmotor eller elektrisk motor er tillatt på Aursjøen, 
Eikesdalsvatnet og Osvatnet.  
 
På andre vatn kan tidsbegrenset tillatelse gis til; 

- varig bevegelseshemmede  
- transport av materialer til bygging/reparasjon  
- transport av brensel/proviant 
- særlige behov 

 
§2.  Bruk av luftfartøy i utmark og vassdrag 
På Eikesdalsvatnet er det generelt tillatt å lande med luftfartøy.  
Tillatelse til landing i utmark kan gis til; 

- transport av materiale til bygging/reparasjon, brensel og proviant  
- Vitenskaplige undersøkelser og tilsvarende behov 
- Andre særlige behov som er begrunnet 

 
§3.  Bruk av motorkjøretøy på barmark 

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

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

 
§4.  Bruk av motorkjøretøy på vinterføre 

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

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



  

C)  Andre enkeltløyver for bruk av snøskuter kan gis etter nasjonal forskrift 
§ 5a) – fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg leiekjøring 
§ 5c) – eier av hytte for transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger minst 2,5 km   
              fra brøytet bilvei. 
§ 5d) – utmarksnæring for fastboende   
§ 5e) – transport av ved fra annen eiendom eller til hytte 
§5 f) -  gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av   

pensjonistforeninger mm.  
 
Tillatelser gitt etter nasjonal forskrift § 5 kan gis for inntil 4 år. 

D) Andre søknader ut fra særleg behov (nasjonal forskrift) skal i størst mulig grad visast 
til å bruke leiekjøring. 
 
 

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

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

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

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

- mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
- mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 

 
D)  Årlig tillatelse for motorferdsel på vinterføre gjelder fram til 20. april eller 3. påskedag  

Det kan gis adgang til å innvilge kjøring med snøskuter etter 20. april dersom det 
foreligger spesielt transportbehov.   

 
E) Kjøretrasè, antall turer med mer fastsettes i hvert løyve.  For søknader som behandles 

etter § 5 bokstav c i nasjonal forskrift, transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og 
hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, kan det gis inntil 7 turer for sesongen. 
Det kan gis dispensasjon med varighet med inntil 4 år.  
 

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

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



  

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

I)  Andre vilkår kan fastsettes i de enkelte tillatelsene.    
J) Søker som får tillatelse til kjøring i utmark eller landing med helikopter er selv 

ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
K) Brudd på vilkårene kan medføre inndragning av tillatelsen og straffeansvar etter § 12 i 

lov om motorferdsel i utmark. 
 
§6.  Delegering av kommunestyrets myndighet 
 

A) Dispensasjon fra denne forskrifta kan gis av formannskapet og hovedutvalg  
B) Rådmannen får fullmakt til å behandles enkeltsøknader om bruk av luftfartøy og 

motorfartøy etter 
-  § 6 i lov om motorferdsel i utmark. 
-  bruk av snøscooter etter §5 a, b, c , d, e og f i nasjonal forskrift  

 
 

 
 
  



 

Høringsuttalelse fra Nesset snøscooterklubb 
 
Nesset snøscooterklubb har behandlet høringsuttalelsen fra utvalg for teknisk næring og miljø, 
«retningslinjer for motorferdsel i utmark i Nesset kommune». Nesset snøscooterklubb har 
følgende forslag til endringer i nye retningslinjer:  
 
 

1. Hytteeiere gis mulighet til scootertransport til sine hytter uten restriksjon i antall turer. 
2. Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl. 1000 og etter kl. 1500 
3. ATV kjøretøy med belte sidestilles med snøscooter. 
4. Tidligere formulering” Sesongen kan forlenges når snøtilhøva tilsier det” videreføres som 

tidligere. (Sesongen knyttes ikke til 3.påskedag.) 
5. Punktet som omhandler kjøring i/utenom preparerte skiløyper suppleres med fjellveger. 

Setningen forandres til: ”I områder/strekninger utenfor ubrøyta skogsbilveger/fjellveger er det 
ikke tillatt å kjøre med motorkjøretøy i preparerte skiløyper.” 
 

Nesset snøscooterklubb viser også i denne sammenhengen til henvendelse som ble sendt desember 2017 
som omhandlet forsøksordning snøscooterløyper og argumentasjon for antall turer, kjøring på søn- og 
helligdager samt ATV kjøretøy. Se vedlagt brev nedenfor. 
 
Med vennlig hilsen 
Eivind Torvik 
Leder  
Nesset snøscooterklubb 
 

Nesset Snøscooterklubb 
 
 
 
 
        Eidsvåg, 02.12.2017 
Nesset kommune 
6460 Eidsvåg 
 
FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER I NESSET KOMMUNE  
 
Nesset Snøscooterklubb har i sitt årsmøte vedtatt å rette en henvendelse til Nesset kommune om 
forsøksordningen med snøscooterløyper, samt å fremme forslag om endringer i dagens vedtekter. 
 
Nesset kommune er godkjent som forsøkskommune med snøscooterløyper i kommunen. Klubben har 
vurdert at konsekvensene av ordningen kan bli uheldige. Dette begrunnes i at det legges opp til at 
”fornøyelseskjøring” kan skje i gitte traseer og medføre en stor økning i scootertrafikken. Dette vil høyst 
sannsynlig være en annen type scooterkjøring enn det hytteeierne representerer. Mulige traseer vil av 
naturgitte årsaker delvis være sammenfallende med skiløyper. 



Dette kan medføre til uheldige situasjoner mellom scooterkjørere og skigåere.  I neste omgang kan dette 
føre til et uheldig og ufortjent negativt fokus på dagens gode praksis i Nesset kommune med regulerte 
snøscooterløyver for hytteeiere. I tillegg til dette vil forsøksordningen kreve store ressurser til 
planprosesser og grunneiertillatelser etc. 
 
I dag foregår scootertrafikk i all hovedsak av personer med løyve som transporterer seg selv og utstyr til 
sine hytter. Nesset Snøscooterklubb sin erfaring er at dette foregår i forsvarlige former og så skånsomt som 
mulig med en god porsjon selvjustis i et godt samarbeid med Nesset kommune. Behovet for antall turer 
varierer mye, alt etter bruken av hyttene. Nesset Snøscooterklubb vil foreslå at hjemmelhavere til 
hytteeiendommer kan få løyve til transport uten begrensing i antall turer istedenfor å etablere fri ferdsel 
med scooter etter gitte traseer. Foreslått ordning vil gi en minimal økning i forhold til dagens trafikk.  
Forsøksordningen vil derimot øke trafikken betydelig og vil medføre en uheldig konflikt med skiinteressene. 
 
ATV-kjøretøy med belter er etter vår mening et kjøretøy som er på linje med snøscooter og som har blitt 
mer og mer vanlig i Norge. ATV-kjøretøy med belter har også fordeler i forhold til hastighet og støy. 
 
 
 
 
 
Etter å ha praktisert dagens kjøretidsbestemmelser i mange år, ser Nesset Snøscooterklubb behov for å 
justere disse. Dette gjelder kjøring på søn- og helligdager. Værforholdene endrer seg raskt i fjellet, og det 
kan være avgjørende å returnere før været blir dårlig og mens det er noenlunde dagslys. Enkelte hytteeiere 
har også lang hjemreisetid og har derfor behov for å kunne starte så tidlig som mulig. En justering av 
kjøretidene vil ikke medføre stor trafikk på disse tidene, men vil gi større fleksibilitet når forholdene tilsier 
det. 
 
Nesset Snøscooterklubb vil på bakgrunn av ovenstående be kommunen om å behandle følgende forslag til 
endring i vedtektene: 
 

1. Hytteeiere gis mulighet til scootertransport til sine hytter uten restriksjon i antall turer. 
2. Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl. 1000 og etter kl. 1500 
3. ATV kjøretøy med belte sidestilles med snøscooter. 

 
Nesset Snøscooterklubb er skeptisk til et ”frislipp” av kjøring som forsøksordningen legger opp til. Vi ønsker 
at all trafikk skal foregå til minst mulig sjenanse for andre, og til glede for de som får mulighet til å benytte 
sine hytter også på vinterstid. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eivind Torvik 
Leder Nesset Snøscooterklubb 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7VAEVI Registrert 

dato:24.01.2018 

18:24:19

Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

983369626

Foretak/lag/forening

Eidsvåg i.l.

Adresse

Jevikråket 9

Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL

Telefon

90827709
Telefaks

90827709

E-post kontakt

ivar.oyen@nessetpost.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

B Retningslinjer for motorferdsel i utmark 

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

I høringsutkast som er sendt ut til lag og foreninger er det i § 5C søkt om utvidet kjøring med snøscooter på Søndag og 
helligdager. Dette er Eidsvåg i.l. imot. Begrunnelsen for vårt standpunkt er at vi ønsker at skiløypene i fjellet og på fjellveiene skal 
få være i fred for scootertrafikk fra Lørdag kl 20.00 til Søndager og helligdager etter kl 17.00.
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forum for 

natur og friluftsliv 
 

Møre og Romsdal 

Nesset kommune 

                                                               Dato: 18.01.2017 

 

 

 

FNF Møre og Romsdal er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsinteresserte 

organisasjonar i Møre og Romsdal. FNF skal engasjere seg i saker som påvirker natur og 

friluftslivet i fylket. I dag er Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal, 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre 

Friluftsråd, turistforeningane i Møre og Romsdal, speidarorganisasjonane i fylket og Møre 

og Romsdal 4.. Totalt representerer disse organisasjonene mange medlemmer med en stor 

interesse for å ta vare på naturen for dagens - og komande generasjonar. 

 

 

Uttale – høyring av revidering av retningsliner for motorisert ferdsel i 

Nesset 
 

Vi viser til høyring om revidering av retningsliner for motorisert ferdsel i Nesset med 

høyringsfrist 5 feb. 2018.  

 

Vi les i saksframlegget at Nesset kommune har sondert moglegheita for å lage ei plan for 

snøskuterløypene i kommune, men har gitt opp dette. Samstundes veit vi at kommunen har 

starta arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområdene sine. Summen av dette er 

vel at vi pr dato har manglande informasjon om korleis den motoriserte ferdselen i Nesset 

kommune påverkar friluftslivet i dei ulike grendene i kommunen. 

 

Vesentleg i all samfunnsplanlegging er behovsvurdering av foreslåtte tiltak og kost/nytte 

vurderingar. Difor vil vi innleiingsvis etterlyse ein analyse av kva kommunen meiner om 

behovet for motorisert ferdsel i Nesset kommune. Kor stort er behovet for motorisert ferdsel i 

kommunen og kva fører dette til av negative konsekvensar for til dømes friluftslivsfolket og 

reiselivet ? Vi les jo i saksframlegget gjennom idrettslaget sine kommentarar kva frilufts- og 

skifolket meiner om snøskuterkøyringa. Men kva meiner Nesset kommune sjølv om denne 

problemstillinga friluftsliv i høve til motorisert ferdsel ? Og kva meiner reiselivet som jo lever 

av naturen i Nesset skal vere bildet av kommunen sin utad; ein skitur opp på Skjorta eller eit 

tresifra tal snøskutarar som køyrer til hytta si ? Og kor mange har nytte av den motoriserte 

ferdselen og kva nytte har dei av den ? 

 

Våre organisasjonar arbeider for folkehelse, friluftsliv for alle og vern av natur. I denne 

samanhengen blir det lett for oss å foreslå at det bør vere ei fornuftig leigekøyringording som 

bør vere å foretrekke framfor å la 100 stk snøskutarar køyre rundt omkring slik som det jfr 

saksframlegget har vore praksis fram til no. Vi unner dei om lag 100 stk menneskja som er 

tenkt gitt løyve til også ei god helse og rår til at ein berre tillet leigekøyring i kommunen. Ved 

mailto:moreogromsdal@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/
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sida av betre helse til desse 100 stk menneskje (som jo hovudsakleg er godt vaksne karar i 

verste farealderen helsemessig) vil jo dette også føre til at vi får det meir fredeleg ute i naturen 

for den som liker å røre seg der.  

 

Nesset kommune omtalar seg sjølv på si nettside som; «Det er godt å bo i Nesset. Tid med 

familien, frisk luft og vakker natur. Frihet til å være høyt oppe eller lavt nede, trygt og rolig 

eller vilt og heftig – naturen i Nesset har noe for alle, og det like utenfor stuedøra.. « Forum 

for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal er heilt einig med Nesset kommune om dette.  Men 

vi er nok ueinig om korleis ein skal handle i høve til å sikre at dette framleis vil vere 

situasjonen i framtida. Vi trur ikkje at Nesset kommune ved å leggje til rette for til dømes slik 

fri snøskuterkøyring vil oppnå si målsetting knytt til frisk luft og natur.  

 

Frilufts- og naturvernorganisasjonane i Møre og Romsdal har ved fleire høve gjort 

kommunane i fylket og andre  merksame på dei negative konsekvensane av å ha frislepp av 

snøskuterkøyring. Vidare har vi påpeikt at i Noreg ønskjer dei fleste det enkle friluftslivet og 

ønskjer område utan støypåverknad då dette er ein svært verdifull kvalitet som det er viktig å 

ta vare på. Vi vil her vise til vår uttale til miljøvernministeren 09.12.2013; 

 

« FNF Møre og Romsdal ønskjer å sende ei bekymringsmelding til Miljøvernministeren om at 

vi ser på frislepp av snøskuterkøyring som høgst uheldig for nasjonen. Dei grøne 

organisasjonane vil peike på at dei er imot fornøyelsekøyring med snøskuter i dei heile. Det 

strir mot den norske folkesjela at det no blir invitert til auka motorferdsel i utmarka. 

Friluftsfolket flest søkjer naturopplevingar i stille omgjevnader med minst mogleg motorisert 

ferdsel. Vi ber om forståing for dette synet, og ber om at regjeringa snur i denne saka.» 

 

Vi legg til grunn at lovverket i Norge er laga for at naturen skal vere fri for motorferdsel med 

unntak av berre dei mest samfunnsgavnlege behov. Nesset kommune har ein fantastisk natur 

og ein historie i det enkle friluftslivet. FNF vonar Nesset kommune er seg bevisst det ansvaret 

kommunen har for å føre vidare dei gode norske friluftstradisjonane basert på ein ikkje-

motorisert ferdsel i naturen.  Vi trur at kommunen forstår at det er naturen i Nesset kommune 

som er salsvara og ikkje støyen og eksosen ved snøskuteren. Motorisert ferdsel er ikkje 

berekraftig turisme, men ein stillfaren umotorisert ferdsel som ikkje er til sjenanse for natur 

og folk er det.  

   

Konklusjon 

Forum for Natur og Friluftsliv Møre og Romsdal ber om at Nesset kommune går inn for 

leigekøyring framfor å gi fullt av dispensasjonar til eit hundretals snøskuterkøyrarar.  

 

helsing 

 

Ingbjørn Bredeli 

Koordinator Forum for Natur og Friluftsliv i Møre og Romsdal 

mailto:moreogromsdal@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/
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Nesset kommune.

Revidering av retningslinjer for motorferdsel i utmark. Høyring.

Bakgrunn

Kommunen har sendt på høyring forslag til revisjon av gjeldande retningsliner (frå 1995) for

motorferdsel i utmark.

Etter det vi kan sjå blir retningslinene frå 1995 i hovudsak vidareført, men med nokre

viktige endringar:

. Avgrensa køyretider for preparering av skiløyper utgår (§3 e)

' Oppmoding om å etablere leigekøyreordning som dekkjer heile kommunen utgår.

Vidare er punktet om at søknader om transport til hytter i størst mogleg grad skal

visast til å bruke leigekøyreordning tatt ut.

. Rørslehemma/funksjonshemma kan, etter søknad vedlagt legeattest, gjevast løyve

til bruk av snøskuter etter nasjonal forskrift § 5 b. Tidsavgrensinga av løyvet er

foreslått forlenga frå 3 til 4 år.

. Tidene for køyring på vinterføre er i gjeldande retningsliner mellom 08-20 på

kvardagar og 17-20 på søn- og heilagdagar. Dette er endra slik at køyring også kan

skje mellom 08-10 på søn- og heilagdagar.

.  Talet på køyreturar (etter  § 5 c i nasjonal forskrift) er i gjeldande retningsline sett til

5 turar pr. hytte, med unntak av Meisalfjellet som har 7 turar. Forslaget opnar for

10 turar pr. hytte for alle område.

Merknader

Vi vil innleiingsvis minne om at formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet

og fremme trivnaden for ålmenta. Summen av mange køyretøy kan skade naturverdiar og

øydelegge naturopplevinga. Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode, men lova

opnar likevel for motorferdsel til visse nytteformål.

Vi vil peike på at dispensasjonar frå det generelle motorferdselforbodet kun skal gjevast til

nyttekøyring, men slik at køyring blir heldt til eit minimum. Vi er derfor klart skeptisk til ei

generell auke i talet på turar slik dei reviderte retningslinene legg opp til.

,  “ExilnlgggryjrqggegniMygrgwgg”figmsdal  — Postboks 2520, 6404 MOLDE -71 25 84 00  -  fmmr ostmottak@ lkesmannen.no — Or 39l5€519r129573974 764 067 .. ,,
i



side  2 av 2

Det går fram at det blir gitt om lag 100 dispensasjonar etter  §  5 c, for transport av bagasje

og utstyr mellom bilveg og hytte som  ligg minst 2,5 km frå brøyta veg. Det er også gitt fem

løyver til leigekøyring som skal dekke opp eit tilbod i heile kommunen, som eit supplement

til dei som ikkje har eigen snøskuter.

Med 100 køyreløyver og inntil 10 turar pr. år blir det vesentleg snøskutertrafikk i

kommunen. For å redusere motorferdsel i utmark, bør naudsynt transport med snøskuteri

størst mogleg utstrekning skje som leigekøyring. Vi vil vi derfor klart rå til at kommunen

oppmodar om meir leigekøyring. Leigekøyring for transport av bagasje og utstyr til hytte er

ei god ordning i tråd med regelverket. Forskrifta § 5, første ledd bokstav a, nemner nettopp

transport mellom bilveg og hytte som eit av fleire typar oppdrag leigekøyrerar kan påta seg.

Tilvising til leigekøyring vil også vere forenklande med tanke på saksbehandling og kontroll.

Kommunar som har leigekøyringsordningar, skal tilvise til leigekøyring når folk søkjer om

dispensasjon til f.eks. transport av bagasje og utstyr til hytte. Dersom kommunen har ei slik

ordning kan også dei som har hytte nærare enn 2,5 km frå brøytet bilveg nytte seg av dette

for å få transportert bagasje og utstyr til eiga hytte ved behov. Leigekøyring i kommunen

kan bidra til å løyse transportbehovet i hyttefelt der det er hytter som ligg både meir og

mindre enn 2,5 km frå brøytet bilveg. Fylkesmannen oppmodar derfor om at punkta i

retningslinene om leigekøyring blir tatt inn igjen (retningslinene § 4 B og D).

Generelt bør dispensasjonar avgrensast til eit fåtal turar, og helst ikkje for meir enn ein

sesong om gangen. Kommunen kan unntaksvis gje dispensasjon for lengre periodar for

køyreformål som strekk seg over fleire år, og som det ikkje er tvil om er naudsynt. Eit

eksempel på køyreformål som dette kan vere transport av bagasje og utstyr etter nf§ 5c.

Slike dispensasjonar kan imidlertid ikkje gjelde for eit lengre tidsrom enn fem år. Vi

registrerer at retningslinene her opnar opp for inntil 4 år.

Konklusjon

Fylkesmannen viser til merknadene over. Etter det vi kan sjå ligg dei reviderte

retningslinene innanfor dei rammer som er sett etter lov om motorferdsel i utmark og

vassdrag og nasjonal forskrift for bruk av motorkjørtøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Vi oppmodar likevel til at punktet om leigekøyring blir tatt inn igjen i retningslinene. Vidare

at retningslinene ikkje blir endra når det gjeld talet på turar pr. år.

Med helsing

Ulf Lucasen (e.f.) Lars Kringstad

ass. miljøverndirektør senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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Nesset kommune - nye retningslinjer for motorferdsel i utmark - 
fråsegn til høyring 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
 
Innanfor dei områda som er verna etter naturmangfaldlova, gjeld vernereglane. I den 
andre, tilgrensande områda må retningslinjene harmoniserast med det som gjeld i dei 
andre kommunane innanfor regional delplan for Dovrefjellområdet, sist fastsett av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet hausten 2017. 
 
I areal som i denne planen har status som nasjonalt villreinområde og som "buffer-
soner", men som ligg utanfor nasjonalpark og landskapsvernområda, må det visast 
særskilde omsyn til villrein. Dette må kome fram i retningslinjene på ein tydelegare 
måte enn forslaget viser. 
 
 
 
Med hilsen  
  

Ole Helge Haugen  Johnny Loen 
Fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Statens naturoppsyn 

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2017/118 02.01.2018  1404/2018/K01 Johnny Loen, 71 28 02 43  15.02.2018 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/17 05.12.2017 

 
 
 
 

Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring 
 

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

 

Rådmannens innstilling 
Vises til saksutredningen.  
Retningslinjer for motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset kommune behandlet av utvalg for teknisk, 
næring og miljø i møte 05.12.2017 sendes ut på høring.  
 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende endringer i retningslinjene: 

 Alle kan kjøre inntil 10 turer. 
 For de som får løyve på bakgrunn av §5c i «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagt vassdrag», også kan kjøre på søn- og helligdager mellom kl 08:00 og 10:00. 
 

Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.12.2017  

Retningslinjer for motorferdsel i utmark og på vassdrag i Nesset kommune behandlet av utvalg for teknisk, 
næring og miljø i møte 05.12.2017 sendes ut på høring med følgende endringer: 
 

 Alle kan kjøre inntil 10 turer. 
 For de som får løyve på bakgrunn av §5c i «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagt vassdrag», også kan kjøre på søn- og helligdager mellom kl 08:00 og 10:00. 
 
 

Arkiv: :K01 
Arkivsaksnr: 2017/118-4 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Saksopplysninger 
Nesset kommunestyre vedtok i sak 119/16 å foreta en revidering av lokale kjøretidsbestemmelser med mer. 
Gjeldene retningslinjer med lokale kjøretidsbestemmelser ble vedtatt i møte 19.12.1995, k-sak 229/95. 
Nesset kommune har sondert mulighetene for å lage egne snøscooterløyper. Etter en nærmere vurdering ble 
det i k-sak 119/16 bestemt å ikke gå videre med planarbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset.  
Nesset snøscooterklubb har i brev av 12.05.2016 oppfordret til å foreta en vurdering av dagens 
kjøretidsbestemmelser/ lokale retningslinjer. Snøscooterklubben ønsker primært følgende endringer: 

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

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

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

- Enkelte hytteeiere har lang hjemreisetid 

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

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

skiløype 

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

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

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

I forbindelse med planarbeidet for å vurdere snøscooterløyper ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående 
av representant fra Nesset snøscooterklubb, Eidsvåg idrettslag, Nesset bondelag og medlem fra 

http://www.miljokommune.no/


hovedutvalg for teknisk, næring og samfunn. Denne arbeidsgruppa har i løpet av 2017 hatt to møter og 
diskutert endring av regelverket. Hovedtemaene i diskusjonen har vært; 

 
Tema  Begrunnelse Konsekvenser/merknad 

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

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

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

 Rundskriv T-1/96, pkt 7.3, pkt 
7.3.1, beskriver at personer 
som på grunn av alder eller 
midlertidig sykdom er 
bevegelseshemmede, ikke går 
inn under § 5 b i nasjonal 
forskrift.  

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

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

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

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

§1 Bruk av motorfartøy i vassdrag   
 Bruk av motorfartøy med 

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

- varig bevegelseshemmede  
- transport av materialer til 

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

Motorferdsel i innsjøer 
mindre enn 2 km2 er ikke 
tillatt.  
Denne regelen kan 
fravikes – men da knyttet 
til spesiell kjøreformål, jfr 
RS-T 1/96 pkt 8.1.2.  
Når det gjelder bruk av 
påhengsmotor er det ikke 
åpnet for bruk av elektrisk 
motor på vann mindre enn 
2 km2  
Det vises til RS T-1/96 
pkt 4.1 der det beskrives 
at ; «motordrevne 
fremkomstmidler omfatter 

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



ikke bare 
forbrenningsmotorer men 
også maskiner som drives 
med andre former for 
energi son er eller kan bli 
aktuelle, som f.eks 
elektrisk kraft». 
  

§2 Bruk av luftfartøy  i utmark og 
vassdrag 

  

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

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

- Vitenskaplige undersøkelser og 
tilsvarende behov 

- Andre særlige behov som er 
begrunnet 

 

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

På Eikesdalsvatnet er det 
generelt tillatt å lande 
med luftfarty. Løyve til 
landing i samband med 
materialtransport, 
næringsdrift, 
anleggsdrift, 
vitenskaplege 
undersøkingar og 
tilsvarande behov, kan 
gjevast etter skriftleg 
grunngjeven søknad  

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

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

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

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

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

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

§ 
4 

Bruk av motorkjøretøy på vinterføre  Bruk av motorkøyrety 
på vinterføre 

A Transportformål med direkte hjemmel i 
nasjonal forskrift: 
§ 2d) – fiskekultiveringstiltak i offentlig 
regi 

Foreslår at « § 3e) –  
preparering av skiløyper 
for ålmenn bruk» utgår da 
det er vesentlig at 
idrettslag har mulighet for 

Transportføremåla med 
direkte heimel i nasjonal 
forskrift: 
§2d) – 
fiskekultiveringstiltak i 



§ 3d) – transport av materialer, utstyr og 
arbeidsfolk til bygging i samsvar med 
byggetillatelse.  
§ 3g) – transport av ved fra egen eiendom 
til fast bustad 
Skal følge vilkåra om kjøretider i § 5  

å kunne preparere 
skiløyper både på kveld 
og tidlig morgen. 

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

B   Endring – Bekrivelsen 
utgår  

Det bør opprettast 
leigekøyringsordning 
med snøscooter som 
dekkjer heile 
kommunen, i samsvar 
med 
grunneigarinteressene. 
Bustad og tilgjenge for 
oppdrag skal saman med 
snøscootererfaring og 
utstyr tilleggast stor vekt 
ved tildelinga. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

    
- Med unntak av funksjonshemmede, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 7 turer årlig til hytter på 
Meisalfjellet 

- 5 turer pr hytte ellers i 
kommunen  

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

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



 
Det kan gis dispensasjon med varighet 
inntil 4 år.  

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

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

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

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

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

  

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

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

    
- Andre vilkår kan fastsettes i de enkelte 

tillatelsene.    
 Andre vilkår kan 

fastsettast i dei einskilde 
løyva. 

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

  

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

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

§ 
6 

Delegering av kommunestyrets mynde   

A Dispensasjon fra denne forskrifta kan gis 
av formannskapet og hovedutvalg  

Delegeringsreglementet er 
styringsdokumentet for 
delegering 

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

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



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

-  § 6 i lov om motorferdsel i 
utmark. 

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

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

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

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



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 20/18 13.09.2018 

   
 
 
 
 

Utbedring av kommunale vorrer 
 

Vedlegg 
1 Bilder av kommunale vorrer 

 

Rådmannens innstilling 
 

Alternativ 1: 

Det bestilles en sakkyndig rapport med tanke på konstruksjon og utbedring av vorrene, samt 
beskrivelse av utbedring. Rapporten vil danne grunnlaget for utbedring og kostander, som 
innarbeides i økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 

Alternativ 2: 

De kommunale vorrene avhendes kostnadsfritt til lokale bygdelag/ velforeninger mot at 
vedlikehold utføres på en slik måte at vorrene er trygge for almen ferdsel og naturlig bruk. 

 

 

Saksopplysninger 
 

På bakgrunn av interpellasjon fra Arbeiderpartiet ved Melvin Steinsvoll vedtok kommunestyre 
14.12.2017 følgende (PS97/17): 

Kommunes erkjenner sitt ansvar for vedlikehold av våren på Nauste i Eresfjord og ber administrasjonen 
snarest planlegge de nødvendige tiltak for reparasjon av våren. Plan for arbeidet med kostnadsoverslag 
legges fram for politisk behandling så snart som mulig og senest innen utgangen av mai 2018.  Saken 
legges først frem for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Det fremskaffes en oversikt over alle 
kommunale vårer, og sak om plan for vedlikehold og finansiering legges frem for kommunestyret.  

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1168-1 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



Det er kommunale vorrer i Eidsvåg, Eresfjord, Eidsøra og Vistdal. Vorrene har ikke vært 
vedlikehold på mange år. På alle vorrene er fenderbjelker i dårlig stand. Noen av fenderbjelkene 
er vekke og rustne skruer står ut og utgjør fare for brukere av vorren. Dekke på vorren i Eresfjord 
er dårlig.  Enkelte av vorrene kan se ut til å ha skader på selve fundamentet mot sjølinje på grunn 
av slitasje fra sjø.  

 

Vurdering 
Dersom vorrene skal være kommunal eiendom må vorrene utbedres og sikres slik at brukere 
ikke risikerer å skade seg. Dersom alle vorrene skal utbedres til opprinnelig stand bør det 
bestilles en sakkyndig rapport, spesielt med tanke på at konstruksjonsmessige er ivaretatt.  

Et annet alternativ er å avhende de kommunale vorrene kostnadsfritt til lokale bygdelag/ 
velforeninger mot at vedlikehold utføres på en slik at vorrene er trygge for almen ferdsel og 
naturlig bruk.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Økte låneutgifter gir økte driftskostnader.  

Betydning for folkehelse 
Vorrene er kun brukt til fritidsformål. Vorrene kan gi lettere tilgang til sjø for handikappede og 
rullestolbrukere. 



Bilder av de kommunale vorrene 

 

Bilde 1: Vorren i Eidsvåg.  

 

Bilde 2: Vorren i Eresfjord.  



 

Bilde 3: Vorren på Eidsøra. 

 

Bilde 4: Vorren i Vistdalen.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 21/18 13.09.2018 

Nesset kommunestyre  20.09.2018 
 
 
 
 

Utbedring av veg på Øvre Hammervoll 
 

Vedlegg 
1 Ber om utbedring av veg på Øvre Hammervoll 
2 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 

Kostnadene kr 1 243 000 (inkl. mva) for utbedring av Øvre Hammervoll vegen innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022.   

 

Saksopplysninger 
Beboere ved Øvre Hammervoll veg har ved brev datert 8.1.2018 (vedlegg) søkt om utbedring av 
den kommunal veg til moderne standard, med veggrøfter, lys og asfaltert topp dekke. Brevet var 
signert av ti grunneiere ved Øvre Hammervoll.  

Vegen er i svært dårlig stand, hvor vegfundament er sunket sammen og store steiner kommer 
opp av asfalten. Det må påregnes betydelige arbeider for å få første del av vegstrekket reparert 
(260 meter), hvor vegfundamentet må graves vekk og nytt vegfundament må legges. Det er totalt 
360 meter vegstrekk som skal ha ny asfalt og nye lyspunkt.  

Det er hentet inn prisoverslag fra bygg entreprenør (vegfundament), Nesset Kraft AS (veglys) og 
NCC (asfalt). 

 

ESTIMERTE KOSTNADER (inkl. mva)_______________________________________________ 

Vegfundament, grøfting, stikkrenner, graving av EL kabel (265 meter) kr 550 000 

Lyspunkt (9 stk) LED med kobling mot eksisterende lyspunkt  kr 145 000 

Asfaltering ( 365 meter i 4 meter bredde, 200 kg asfalt pr m2)   kr 395 000 

Rørdeler til stikkrenner       kr   40 000 

Uforutsette utgifter (10 prosent)      kr 113 000______ 

Arkiv: :Q14 

Arkivsaksnr: 2018/138-5 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



TOTALT         Kr 1 243 000____ 

 

Vegfundamentarbeid inkluderer vekkgraving og bortkjøring av eksisterende asfalt og 
vegfundament, ny oppbygging av veg med grovkult, grus og fiberduk, etablering av grøfter og 
nye stikkrenner, samt graving av EL kabel og nedsetting av fundament for til nye lyspunkt. 
Rammeavtale med lokal entreprenør vil benyttes til dette arbeidet.  

Lyspunkt inkluderer 9 stk LED lysmaster inklusiv all material/ deler, og kobling mot 
eksisterende EL kabel. Rørdeler kjøpes inn via rammeavtale som Nesset kommune har med 
Ahlsell.       

 

 
Kartutsnitt Øvre Hammervoll veg.  

 

Rådmannen i Nesset bor på Øvre Hammervoll veg og har også signert brevet fra beboere langs 
vegen datert 8.1.2018. Administrasjonen har derfor fått vurdert habiliteten til rådmannen hos 
Fylkesmannen. Fylkesmannen har svart at saken kan legges frem uten innstilling fra rådmannen.  

 

Vurdering 
Øvre Hammervoll veg er i svært dårlig stand. Det bor flere barnefamilier i området og vegen blir 
brukt som skoleveg. Ser en bort fra deler av Meisalvegen, så er Øvre Hammervoll veg den vegen 
som er dårligs stand i Nesset kommune.  

 



Økonomske konsekvenser 
Økte låneutgifter gir økte driftskostnader. 

Betydning for folkehelse 
Gode kommunale veger gir sikrere ferdsel på og langs vegen, noe som er viktig for folkehelsen. 



Beboere på Øvre Hammervoll

Nesset kommune

Teknisk, samfunn og utvikling

v/enhetsleder Bernt Angvik

Kråkholmvegen  2

6460 Eidsvåg

Eidsvåg, 08.01.2018

NESSET KOMMUNE

15 IAN 7.018

[AR/5M: «.i ZONE/[3 8“—

 

Utbedring av kommunal veg på Øvre Hammervoll

Undertegnede beboere på Øvre Hammervoll søker med dette Nesset kommune om at den vestre

delen av kommunevegen (Ca. 280 m), utbedres til moderne standard med veggrøfter og asfaltert

toppdekke i samsvar med offentlig vegnormal. Dette området mangler gatelys, og vi ønsker også at

dette blir montert i henhold til standardkrav for offentlige boligfelt. Deler av denne vegen ble bygd

for over 50 år siden (1963). Siden den ble opparbeidet, har ytterligere tretten boliger fått sin adkomst

langs denne vegen, slik at det nå til sammen er 25 boenheter tilknyttet Øvre Hammervoll og

Vollahaugfeltet. Økt trafikk kombinert med dårlig standard har gjort at en utbedring av vegen er

svært påkrevet.

I vestre del av boligfeltet på Øvre Hammervoll opplever vi nå et generasjonsskifte. Flere småbarns-

foreldre med til sammen sju barn i førskolealder enten bor eller i ferd med å bosette seg i dette

boligfeltet. Flere av beboerne har også barnebarn som ofte er på besøk hos sine besteforeldre. For at

vi alle skal kunne oppleve Øvre Hammervoll som et trygt oppvekstområde for barna, er det svært

viktig at de kan vokse opp i et trafikksikkert miljø der hensynet til oppvekstsvilkårene har høyeste

prioritet. Vi vil derfor kreve at det samtidig med utbedring av veien blir satt i verk fartsdempende

tiltak. Vi anmoder om at vår henstilling blir tatt til følge og ber vennligst om et raskt svar.
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Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 
 

Vedlegg 
1 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - Kommunedelplan 

 

Rådmannens innstilling 
I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte planprogram. 

 

Vurdering 
Formannskapet vedtok 5. oktober 2017 under sak PS 90/17 – Planstragei for Nesset kommune 
2017 – 2020 at det skulle utarbeides hovedplan for vann og avløp. Dette er nå planlagt utarbeidet 
i et samarbeid med Molde, Nesset og Midsund kommune. Det vil være fordelaktig å få utført 
dette arbeidet i et samarbeid med det som skal bli Nye Molde kommune. Planen gjelder for 
perioden 2020 – 2028.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Vann og avløp har stor betydning for folkehelsen. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1170-1 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  
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Innledning 
Gjeldene hovedplan for vann for Molde skal revideres. Hovedplan vannforsyning for Molde - sak 4/2010 

ble godkjent i kommunestyret i Molde 11. februar 2010. Den gjeldende hovedplanen for avløp for 

Molde kommune skal også revideres. Gjeldende hovedplan for avløp ble vedtatt i kommunestyret i 

Molde 14. november 2013, sak nr: 104/2013.  

På grunn av stor grad av samordning av ledningsanlegg i samme grøft (både ved nylegging og 

ledningsfornying) er det ønskelig at en ved revidering av hovedplanene samler disse i ett dokument. 

Midsund kommune har ikke hovedplan for vann. Hovedplan for avløp ble vedtatt i 1990. 

Nesset kommune har ikke hovedplan for vann og avløp. 

Midsund, Molde og Nesset kommune skal bli en kommune fra 1. januar 2020, og vil derfor samarbeide 

om en hovedplan for vann og avløp, kommunedelplan. 

Planen for nye Molde kommune skal være en kommunedelplan og behandles derfor etter Plan- og 

bygningsloven. 

Teknisk (T) i Midsund kommune, Prosjekteringsavdelingen ved Molde Vann og Avløp KF (MVA KF) og 

Enhet for Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) i Nesset kommune er ansvarlig for planprosessen og 

utarbeiding av hovedplanen. 

Den ansvarlige politiske myndighet er kommunestyrene i Midsund, Molde og Nesset kommune.  

Styret i Molde Vann og Avløp KF er ansvarlig for utarbeidelse av hovedplanen med orientering til 

prosjektorganisasjonen og fellesnemda for nye Molde kommune. 
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Om planprogrammet 
Planprogrammet beskriver hvilke elementer som vil bli omfattet av den nye hovedplanen for vann og 

avløp. Planprogrammet redegjør for formålet med planen. Planprogrammet gir også grunnlaget for 

planprosessen og er utgangspunkt for innspill fra høringsinstansene. 

De politiske myndighetene varsles om planprogrammet, samt fellesnemda for nye Molde kommune og 

MVA KFs styre. Forslag til planprogram sendes på høring etter politisk behandling. Planprogrammet vil 

være ute på offentlig høring i min 6 uker. Det er da mulig for offentlige og private å komme med innspill 

til planen. Det endelige planprogrammet og hovedplandokumentet vil utarbeides etter høringsperioden. 

 

Formålet med hovedplanen og planarbeidet 
Hovedplanen skal synliggjøre ansvar iht. gjeldende regler for vann og avløp. Videre skal hovedplanen gi 

oversikt over den eksisterende situasjonen, det framtidige investeringsbehovet og prioriterte områder 

som følge av andre gjeldene kommunedelplaner. 

Handlingsplan for tiltak utarbeides også i sammenheng med ny hovedplan. Tiltakene vil være spesielle 

for hhv. vann, spillvann og overvann, og vil være sammensatte. 

Hovedplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for nye Molde kommune og det 

fortsettende Molde Vann og Avløp KF. 

Strategi for konsekvensvurderinger etter PBL vil ivaretas i hovedplana. Videre vil det i alle prosjekter 

som ligger i hovedplanene gjøres detaljert vurdering av konsekvensene i planprosessen og ved 

gjennomføringen av tiltaket. 

 

Hovedmål 
Hovedplanen skal gi strategiske og overordnede føringer for vannforsyning og avløpshåndtering i nye 

Molde kommune forvaltet av Molde Vann og Avløp KF. Hovedmålene under skal gi grunnlag for 

delmålene definert i hovedplanen. 

Hovedmålsetninga for vann: 

Molde kommune skal gi befolkningen og næringslivet sikker leveranse av godt og nok vann. 

Hovedmålsetning for avløp: 

Molde kommune skal gi innbyggerne sikre og bærekraftige løsninger for oppsamling, bortledning og 

rensing av avløpsvann, inkludert overvann. 
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Hovedtrekk for plana. Omfang og innhold. 

Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028. Kommunedelplan. 

Forslag til inndeling i planen: 

 Sammendrag 

 Innledning og bakgrunn 

 Strategi og målsettinger 

 Miljø og klimautfordringer 

 Økonomioversikt for vann og avløp 

 Merknadsbehandling 

 Lovgrunnlag/forskriftsgrunnlag/vedtekter mv 

 Kart over hovedelementene 

 Handlingsplan 

Organisering av planarbeidet 
Styringsgruppe for planarbeidet: 

Styrings- og samordningsgruppe hovedplan vann og avløp: 

 Daglig leder MVA KF, Bjarte Koppen (leder) 

 Leder for Teknisk i Midsund 

 Leder for Teknisk, utvikling og samfunn i Nesset, Bernt Angvik 

 Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes 

 Brannsjef, Alf Magne Smørholm 
 

Det blir opprettet egne arbeidsgrupper innen vann og avløp med deltagelse fra de 3 kommunene. 

Arbeidet med utarbeidelse med brannvanns-ROS organiseres som en del av hovedplanarbeidet. 

Gjennomføring av planarbeidet 

Oppstart 
Det utarbeides forslag til planprogram som fremmes de poliske utvalgene i Midsund, Molde og Nesset, 
Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre og fellesnemda for nye Molde kommune. 

 

Kunngjøring av oppstart og offentlig utlegging av planprogram 
Varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram blir sendt til offentlige organer og andre 
interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det vil også bli annonsert i 
aviser og på kommunenes hjemmesider. 
 
Frist for innspill er seks uker fra utsendelsesdatoen. Det er mulighet for innspill til både 
planprogrammet og planarbeidet generelt. Alle merknader som kommer inn innen utløpet av fristen vil 
bli tatt med i kommunenes vurdering når endelig planprogram skal fastsettes. 

 

Vedtak planprogram 
Mottatte høringsuttalelser merknadsbehandles. Ferdig utarbeidet planprogram legges frem for 
behandling og vedtak i MVA KFs styre, til politisk behandling i de tre kommunene og til orientering for 
fellesnemda for nye Molde kommune. 
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Utarbeidelse av hovedplan for 1.gangs behandling. 
Dagens situasjon kartlegges/beskrives og det gjennomføres hensiktsmessige analyser/vurderinger. 
Viktige strategiske elementer identifiseres og vurderes. Aktuelle referansegrupper /ressurspersoner 
involveres. 

 

Sammenstilling av hovedplandokumentet med handlingsprogram fremmes for de poliske utvalg, 
Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre og fellesnemda for første 1.gangs behandling. 

 

Offentlig ettersyn 
Når planutvalget har foretatt 1. gangs behandling blir hovedplanen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil 
si annonsert og varslet på samme måte som ved kunngjøring av oppstart, med mulighet for nye 
innspill. 

 

Merknadsbehandling og ferdigstilling av hovedplan 
Mottatte høringsuttalelser merknadsbehandles, det fremmes sak til politiske utvalg som er fungerende 
høsten 2019 - våren 2020, Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre, eventuelt fellesnemda som videre 
legger forslaget frem for formannskapene eller et formannskap for nye Molde kommune. Deretter 
legges hovedplana fram for kommunestyret i den nye Molde kommune for vedtak. Dette vil bli i 2020. 
 

Sluttvedtak og kunngjøring 
Kommunestyrene fatter endelig vedtak og vedtak/hovedplana kunngjøres elektronisk på kommunenes 

hjemmesider. 

 

Medvirkning 
En godt planlagt planprosess vil gi en raskere saksbehandling, og dermed økt effektivitet. For å oppnå 

dette, er det særlig viktig at de mest berørte myndigheter og andre interessenter eller allmenhet er 

med fra begynnelsen av planarbeidet, og at de tidlig gir uttrykk for viktige forhold som det må tas 

hensyn til i planarbeidet. 

 

Høringsorganer: Offentlige myndighets- og forvaltningsorganer 

Nabokommuner 
Kommunens råd Politiske partier 

Lag og foreninger i kommunen 

Næringsorganisasjoner i kommunen 

 

Innspill merkes «Høringsinnspill Hovedplan vann og avløp» sendes til: 
postmottak@molde.kommune.no  
 

eller Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE 

mailto:postmottak@molde.kommune.no
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Fremdriftsplan 

Aktivitet 

2018 2019 2020 

Jul/ 
aug 

Sept/ 
okt 

Nov/ 
des 

Jan/ 
feb 

Mars/ 
apr 

Mai/ 
jun 

Jul -
sept 

Okt - 
des 

Jan - 
mars 

Annonsering/høring forslag 
til planprogram 

                      

Politisk behandling 
Fastsetting av planprogram 

                      

Fagutredninger/ 
delrapporter 

                    

Utarbeiding av forslag til 
hovedplan/kommunedelplan 

                    

1 gangs politisk behandling                      

Offentlig ettersyn/høring                        

Merknadsbehandling                        

2. gangs politisk behandling                        

Kunngjøring vedtak                 
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