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Bergmesteren Raudsand AS

Kopi-
Vågeveien 7
6509 KRISTIANSUNDN Oslo, 19.11.2013

Att: Harald Storvik

Deresref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deresref.] 2013/1719 RandiWarland Kortegaard

Tilbakemeldingpåanmodningomfristutsettelseog
avviksmelding

Miljødirektoratet omgjør vedtak om frist for når deponi 1 på Raudsandskal
være ferdig tildekket i henhold til avslutningsplan og Miljødirektoratets krav i
pålegg av 19.03.13. Fristen utsettes fra 01.12.13 til 01.07.14. Vedtaket kan
påklages.

Vi viser til deres brev av 20.08.13 med anmodning om fristutsettelse for vedtak for avslutning av

deponi 1. Videre viser vi til forstag til plan for avslutning av deponi 1 av 07.11.12 og pålegg om

avslutningstiltak av 19.03.13, samt til mottatte resultater fra overvåking fra ny av 01.11.13 og

03.11.13.

Bakgrunnfor saken
Deponiet til Bergmesteren ligger i et gammelt gruveområde for uttak av jernmalm, like ved Reox AS

sitt gjenvinningsanlegg på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Deponiet består av to

deler, såkalte deponi 1 og deponi 2. Deponi 1 er benyttet av Alumox AS (tidligere Aluvest Raudsand)

og Aleris (tidligere Reox AS) til deponering av saltslagg, filterstøv og skrap. I deponi 2 er det lagt

"big bags" med møttestøv fra Aluscan, som driftet deponiet frem til de gikk konkurs i slutten av

2002. Etter dette har deponi 2 ikke vært benyttet. Saltslagget og møtlestøvet er karakterisert som

farlig avfall.

Etter en befaring på deponiene i 2008 ble vi oppmerksomme på at deponiet var utformet og

dimensjonert i strid med forutsetningene i tillatelsen. Vi vurderte det slik at avslutningsplanen som

var sendt til oss tidligere måtte erstattes av en nyere plan som var tilpasset de faktiske forholdene

ved deponiet. Derfor påla vi dere i brev av 20.4.2009 å utarbeide en plan for avslutning av

deponiene innen 1.6.2009, og varslet at vi vurderte å sette fristen for å gjennomføre

avslutningstiltakene til 1.9.2009. Avslutningsplanene har både kommet forsinket og med manglende

informasjon til at vi kunne ta stilling til videre avslutningstiltak. Multiconsult har utarbeidet flere

utkast til avslutningsplaner, både for tidligere og nåværende eier av Bergmesteren Raudsand. Den

siste versjonen av 07.11.12 gjelder kun for deponi 1, mens en egen plan for avslutning for deponi 2

ble mottatt 30.04.13. Denne er til behandling og vil behandles som en egen sak.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo I
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MILJØ-
DIREKTORATET

Bergmesteren Raudsand har i vårt brev av 1-9.05.13 fåt.ip12gg om å avslutte i henhotd til innsendte

avslutningsplan og i henhold til de vilkår som blti vårt brev. Vi påla bedriften å benytte

fyllmasser til avslutning som tilfredsstiller gitte utlekkingskrav og en gitt forurensningsgrad.

Vi har vi stilt krav til bedriften at mengde masse som skal nyttiggjøres til avslutning, skal være så
begrenset som mulig til å fjerne dagens sår i landskapet, og maksimalt utgjøre 50 000 m3. Videre

stilte vi krav til at tildekkingen skulle være avsluttet innen 01.12.13.

Bedriftens redegjørelse

Bergmesteren Raudsand AShar sendt oss et brev av 20.08.13 der dere informerer oss om status i

avslutningstiltak rundt deponi 1. Dere opplyser at dere har opprettet en kai og en veiestasjon for

mottak av masser, samt klarert forhold rundt mellomlagring med kommunen og andre aktører. I
tillegg har dere opprettet internkontrollsystem og rutiner for drift av anlegg for mottak av de

masser som skal benyttes som tildekking i avslutningstiltaket for deponi 1.

Dere opplyser også om at dere har fått opprettet en ny målestasjon, og har i e-poster av 01.11.13

og 03.11.13 oversendt de siste målingene etter at dere har bygd om og separert gruvevannet fra
prosessvannet til Aleris. Etter at prosessvannet fra Aleris har blitt adskilt fra gruvevannet fra blant

annet Bergmesterens deponi 1, viser målingene at verdiene har sunket betraktelig for de fleste

relevante komponenter, mens pH er noenlunde stabil på om lag 9,5.

Dere opplyser videre at arbeidet for mottak av masser har tatt mer tid enn forutsatt, og at dere er

forsinket med mottak av masser til avslutning. Dere søker derfor om å få utsatt fristen for når
tildekking skal være avsluttet fra 1. desember 2013 til 1. juli 2014.

Våre vurderingerogvedtak
Dereoppgir at dere er forsinket med mottak av masser til avslutning. Dette skyldes blant annet mye

arbeid knyttet til oppfølging av kravene i pålegget av 19.03.13, samt påvisning av ytterligere
forurenset grunn, samt radioaktivt materiale ved lokaliteter i nærheten av deponiene. Kontakt med

andre myndigheter og grunneiere har kostet tid. Dere jobbet med å få på plass både tekniske

anretninger og internkontrollsystemer slik at dere kan motta masser for avslutning i henhold til de

krav som er stilt fra oss.

Dere har rapportert at overvåking av utslipp til vann ikke har vært optimalt ettersom dere har hatt

begrenset tilgang til Aleris' målestasjon og at denne stasjonen tidligere ikke har hatt representative

målinger fra deres virksomhet. Dere har nå fått etablert en ny målestasjon som skal gi

representative målinger fra gruvesystemet og som ikke påvirkes av utslippet fra Aleris. Vi tar denne

informasjonen til etterretning.

Vi ønsker at deponi 1 skal tildekkes så raskt som mulig. Men vi har forståelse for at det har tatt noe
lengre tid enn forutsatt å få på plass plan- og drift i henhold til de krav vi har stilt. Med bakgrunn i

at det overstående så vil vi imøtekomme Bergmesterens Raudsandsanmodning om å få utsatt frist

fra 1. desember 2013 til 1. juli 2014.
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MILJII-
DIREKTORATET

Miljødirektoratet omgjør vedtak av 19.03.13 hvor bedriften pålegges avslutning av deponi 1 fra 1.

desember 2013 til 1. juli 2014.

Hjemmel ogklageadgang
Omgjøring av vedtak er gitt etter forvaltningsloven § 35. Dette er et enkeltvedtak, som kan påklages

til Klima- og Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Klagen

bør begrunnes, og skal sendes til oss.

Vennlig hilsen

Miljødirektoratet

IngVird MarthiriSen

seksjonsleder

Randi WartaIL:~egaard

senioringeniør

Kopi til:

Nesset kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune
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Oversendelse av endret tillatelse - Aleris Aluminium 
Raudsand

Miljødirektoratet endrer tillatelsen til Aleris Aluminium Raudsand. Vi skjerper 
inn utslippsgrensene til luft, og gir nytt vilkår om renhold på bedriftsområdet, 
nye vilkår om luktutslipp, pålegger utredning av tiltak for å redusere diffuse 
utslipp, og endrer vilkåret om utslippskontroll. De nye kravene er gjeldene fra 
1. april 2014.

Vi varsler med dette vedtak om tvangsmulkt på 50 000 kr per døgn dersom 
Miljødirektoratet ikke har mottatt tilbakemelding om etterlevelse av kravene til 
luktutslipp innen 1. april 2014.

Endringen av tillatelsen er gjort etter forurensningsloven § 18, første ledd nr. 1. 
Endret tillatelse følger vedlagt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Vi viser til:

 Tillatelsen av 30. juni 2006 med siste endringer, datert 16. november 2012

 Svar på varsel om endring av tillatelsen, datert 3. oktober 2013

 Vurderinger fra Folkehelseinstituttet, datert 20. juni 2013 og 18. november 2013

 Vurdering av langsiktige helseeffekter av utslippene til luft, datert 29. august

 Oppdatert rapport om spredningsberegninger av utslippene til luft, datert 20. august 2013

 Varsel om endring av tillatelsen, datert 27. juni 2013

 Brev til Miljødirektoratet angående de siste naboklager, datert 28. mai 2013

 Støvreduserende tiltak med planlagte tiltak, datert 12. april 2013

 Bedriftens kommentarer til endret tillatelse, datert 12. april 2013

 Spredningsberegninger av utslippene til luft, datert 14. mars 2013

 Oversikt over luktreduserende tiltak, datert 20. desember 2012

Bakgrunn

Aleris Aluminium Raudsand er et behandlingsanlegg for saltslagg fra produksjon av 

sekundæraluminium. Etter behandling av saltslagg er gjenværende materiale aluminiumoksid og 

Aleris Aluminium Raudsand
Rødvika Industriområde
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 27.11.2013

Deres ref.:
[Deres ref.]

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

Saksbehandler:
Henrik Ness Mikkelsen
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granulært aluminium. Helt siden anlegget fikk tillatelse i 2006 har utslipp til luft og lukt vært tema. 

Miljømessige ulemper i forbindelse med lukt for nærmiljøet har tidvis vært store, og 

Miljødirektoratet mener derfor at det er behov for å skjerpe kravene i tillatelsen for redusere 

utslippene til luft og de påfølgende luktulempene i nærmiljøet.

Dere er i gang med et forsøk med pH-stabilisering av aluminiumsoksid. Dersom testen er vellykket 

vil dere produsere aluminiumsoksid med høyere kvalitet enn dere gjør i dag. I tillegg mener dere at 

pH-stabilisering vil føre til mindre reaksjon i avgassingshallen og påfølgende mindre lukt for 

nærliggende naboer.

I brev av 28. mai skriver dere at dere tar luktutslippene og de påfølgende naboklagene alvorlig, og 

har iverksatt flere tiltak for å redusere utslippene. Utslippet av lukt kan ha forbindelse med avfallet 

som ligger lagret i gruven, og de siste klagene kom i forbindelse med endring av luftkanalen fra 

knusehallen og luftstrømmen som ledet annerledes i gruven. Det viktigste tiltaket for å redusere 

lukt til omgivelsene har hittil vært redusert produksjon slik at det dannes mindre av de luktende 

forbindelsene. Dette gir i tillegg bedre kapasitet i renseanlegget. Dere ser også et økt behov for å 

ha bedre kontroll over komponentene i utslippet for at feil skal kunne oppdages tidligere. I tillegg 

har bedriften påpekt at både avgassingshallen og pumpehuset er to kilder til diffuse utslipp og lukt i 

nærmiljøet til bedriften. Det er derfor et behov for å oppdatere disse enhetene i prosessen for å 

redusere diffuse utslipp.

Spredningsberegninger

I forbindelse med endringen av tillatelsen i 2012 satte vi krav om å utføre spredningsberegninger, og 

vurdering av utslippspunkter med rapportering til Miljødirektoratet. Dere utførte 

spredningsberegningene for å se på de faktiske utslipp og den maksimale eksponeringen i 

nærområdet av bedriften. I tillegg til komponentene som var regulert i tillatelsen (støv, 

ammoniakk, fluorider, og fosfin) ble arsin, hydrogensulfid og lukt også tatt med i vurderingene. 

Rapporten viser at det er lave konsentrasjoner av disse stoffene i lokalområdet rundt bedriften. 

Bedriftens beregninger viste også at utslippet av ammoniakk var langt lavere enn det som kan 

vurderes som skadelig for helse. Luktbelastningen fra bedriften ble også estimert. Den totale 

luktbelastningen er beregnet til å være rundt 6700 luktenheter per sekund (ou/s). Sammenlignet 

med de andre forbindelsene i utslippet fra Aleris er ammoniakk og hydrogensulfid trolig de 

komponentene som bidrar mest til lukt i nærmiljøet. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt 

beregningene av lukt fra bedriften, fordi det er vanskelig å måle lukt og fordi utslippet av 

hydrogensulfid er under grensen for hva som er teknisk målbart.

I forbindelse med varselet om endring av tillatelsen oppdaterte dere spredningsberegningene med 

en vurdering av alternative plasseringer for utslippspunktene til luft, reduksjon av diffuse utslipp og 

målinger av lukt fra bedriften. Resultatene viste at utslippet av lukt i 2013 var litt over anbefalte 

grenseverdier i luktveilederen (TA-3019).

Vurderinger fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet vurderte utslippene til luft fra Aleris Aluminium Raudsand i brev av 20. juni 

2013, og i brev av 18. november 2013 utførte Folkehelseinstituttet en tilleggsvurdering som 

inkluderte langvarig eksponering av utslippene til luft. Folkehelseinstituttet konkluderer med at 
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utslippene av svevestøv, hydrogensulfid, ammoniakk, arsin og fosfin ikke representerer noen direkte 

helsefare, verken ved kortvarig eller langvarig eksponering.

Bedriftens kommentarer på varselet

I brev av 3. oktober kommenterer dere varslet om endring av tillatelsen. Dere fikk utsatt frist for å 

kommentere på varselet for å få mer kunnskap om spredning av lukt. I tillegg utførte dere en 

luktanalyse. Studien viste at luktutslippet fra gassvasketårnet er større en det som har vært mulig å 

beregne på bakgrunn av gassens sammensetning.

Dere mener at det er riktig at det settes spesifikke krav om lukt i henhold til luktveilederen, 

derimot mener dere at det ikke er nødvendig å redusere utslippsgrensene til luft. Dette fordi det er 

gjort flere vurderinger om at utslippene ikke er til skade for helse og miljø, og at reduksjon av 

utslippsgrensene ikke nødvendigvis reduserer luktproblemet fra bedriften. Dette begrunnes ut fra at 

lukt fra bedriften ikke er knyttet til utslippet av enkeltkomponenter, men at komponentene i 

utslippet totalt sett gir høyere lukt enn summen av enkeltkomponentene skulle tilsi.

Innen 1. desember vil dere innhente tilbud og utføre undersøkelser for å finne beste løsning for 

luktreduserende tiltak, og ber om at fristen for å etterleve luktkravene blir justert i henhold til 

resultatene fra disse undersøkelsene. Til slutt skisserer dere tre mulige løsninger for å redusere lukt 

fra bedriften. Disse består i å øke pipehøyden, flytte gassvasketårn til avgassingshall og øke 

pipehøyden, eller øke renseeffekten av luktende komponenter i gassvasketårnet. Frem til det er 

avklart hva som er den beste løsningen arbeider dere med å redusere diffuse utslipp fra bedriften.

Miljødirektoratets vurderinger og begrunnelse for endring av krav i tillatelsen

Behandling av saltslagg vil medføre utslipp av luktende komponenter til nærmiljøet. Selv om 

utslippene av luktende komponenter er lave ser vi at lukt fra bedriften kan være plagsomt for 

nærmiljøet. På bakgrunn av dette vurderer vi at den overordnende målsetningen bør være at 

driften ved Aleris Aluminium Raudsand ikke medfører luktulempe av betydning for nærmiljøet det 

meste av driftstiden, og at det kun unntaksvis gir plagsom lukt i nærmiljøet. For å få en tilnærmet 

luktfri prosess må dere både få en bedre forståelse av kildene til lukt og iverksette tiltak for å 

redusere lukt så langt det er teknisk mulig.

I tidligere versjon av tillatelsen er det satt utslippsgrense for støv, ammoniakk (NH3), fosfin (PH3) og 

fluorider (HF). Utslippsgrensene i tillatelsen skal reflektere de faktiske utslippene. 

Aleris Aluminium Raudsand omfattes av Direktiv 96/61 om integrert forebygging og beregning av 

forurensning (IPPC-direktivet). Direktivet krever at det skal fastsettes utslippskrav som innebærer 

bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Forurensingsforskriften skal revideres da IPPC-direktivet 

er erstattet av industriutslippsdirektivet (IED). I vurderingen av hva som er å regne for BAT for Aleris 

Aluminium Raudsand har vi tatt utgangspunkt i det foreliggende BAT referansedokumentet (BREF) 

om produksjon av ikke-jernholdige metaller ("non-ferrous metals") fra desember 2001 og 

referansedokumentet for avfallsbehandling fra august 2006. BREF-dokumentet for produksjon av 

ikke-jernholdige metaller er under revidering. Vi har ellers lagt vekt på de lokale forholdene i 
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bedriftens influensområde ved fastsettelsen av utslippskrav og for øvrig vurdert relevante tekniske, 

økonomiske og miljømessige forhold.

Når Miljødirektoratet fastsetter vilkår i en tillatelse skal det legges vekt på de forurensningsmessige 

ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. 

forurensningsloven § 11. Vurderingene suppleres med kravene i naturmangfoldloven § 7 om at 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

skjønnsutøvelsen ved forurensningsloven.

Ammoniakk (NH3)

Utslippsgrensen for ammoniakk har frem til nå vært 60 mg per Nm3, 6 kg per time midlet over et 

døgn, og 3 kg per time midlet over ett år. Utslippet av ammoniakk til luft slippes ut gjennom 

gassvasketårnet (Envimac).

De rapporterte utslippene av ammoniakk fra Aleris Aluminium Raudsand har i perioden 2009-2012 

ligget på rundt 55 mg per Nm3. Disse utslippstallene inkluderer ikke diffuse utslipp. Det har vært 

fokus på diffuse utslipp av ammoniakk for å minimere lukt i nærmiljøet. Utslipp av ammoniakk gir 

betydelig luktulempe i nærmiljøet.

I BREF-dokumentet for produksjon av ikke-jernholdige metaller er det et generelt nivå for utslipp av 

ammoniakk fra gjenvinning av saltslagg på 30-40 mg per Nm3. Miljødirektoratet reduserer derfor 

utslippsgrensen for ammoniakk for at utslippsgrensen skal være i tråd med BAT.

Grensene vi har satt er 35 mg per Nm3 midlet over en time, 1,5 kg per time midlet over en uke og et 

maksimalt årlig utslipp på 13 000 kg. Den totale årlige utslippsgrensen vil omfatte alle utslippskilder 

for ammoniakk fra bedriften, inkludert diffuse utslipp. Med diffuse utslipp menes utslipp som ledes 

til luft gjennom ventilasjonsluker og andre åpninger i produksjonslokalene. Diffuse utslipp omfatter 

også utslipp til luft fra transport mellom produksjonslokalene. Årsgrensen er satt ut fra døgndrift og

en gassmengde på 60 000 Nm3 per time. De nye grensene er tatt inn i pkt. 6.1 i tillatelsen.

Hydrogensulfid (H2S)

Det er ikke satt en spesifikk utslippsgrense for utslipp av hydrogensulfid i tidligere versjon av

tillatelsen. Det er rimelig å anta at utslipp av hydrogensulfid er en av de utslippskomponentene som 

bidrar mest til lukt i nærmiljøet. Det er foretatt noen målinger av utslippet av hydrogensulfid til 

luft, og verdiene var stort sett lavere enn det som er teknisk målbart. Til tross for dette er 

hydrogensulfid en av de komponentene som gir betydelig lukt ved lave konsentrasjoner.

Lave utslipp av hydrogensulfid har ingen helse- eller miljømessige effekter. Derimot kan lave utslipp 

av hydrogensulfid gi betydelig luktulempe i nærmiljøet. Siden utslippet av hydrogensulfid er lavere 

enn det som er teknisk målbart pålegger vi dere å lage en tilfredsstillende metode for å beregne 

eller måle utslippet av hydrogensulfid i internkontrollsystemet. I tillegg har vi endret 

utslippskontroll (pkt. 13.1 i tillatelsen) til å omfatte rapportering av hydrogensulfid.

Fluorider (HF)

Utslippsgrensen for fluorider frem til nå vært 5 mg per Nm3, 0,5 kg per time midlet over et døgn, og 

0,2 kg per time midlet over et år. I perioden fra 2008 til 2012 har de rapporterte utslippene i snitt 
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vært 0,7 mg per Nm3, 0,08 kg per time midlet over et døgn, og 0,04 kg per time midlet over et år. 

Det rapporterte utslippet er langt lavere enn grenseverdiene i tidligere versjon av tillatelsen. 

Utslippspunktet for fluorider er fra gassvasketårnet (Envimac).

I BREF-dokumentet for produksjon av ikke-jernholdige metaller er det ikke satt spesifikk grense for 

utslipp av fluorider. Siden det årlige utslippet av fluorider er langt lavere enn utslippsgrensen i 

tidligere versjon av tillatelsen reduserer vi utslippsgrensen til å stå i samsvar med faktiske utslipp. I 

svaret på varselet om endring av tillatelsen kommenterte bedriften at de varslede grenseverdier er 

lavere enn det årlige utslippet i dag. Siden bedriften må gjennomføre tiltak for å overholde de 

andre utslippsgrensene til luft mener vi at det er rimelig å anta at utslipp av fluorider også vil 

reduseres.

Vi endrer utslippsgrensen for fluorider til luft. Grensene vi har satt er 0,5 mg per Nm3 midlet over 

en time, 0,02 kg per time midlet over en uke og et maksimalt årlig utslipp på 150 kg. Årsgrensen er 

satt ut fra døgndrift og en gassmengde på 60 000 Nm3 per time. De nye grensene er tatt inn i pkt. 

6.1 i tillatelsen.

Arsin (AsH3) og fosfin (PH3)

Utslippet av arsin er ikke regulert i tidligere versjon av tillatelsen. Utslippsgrensene for fosfin i 

tidligere versjon av tillatelsen er satt til 1 mg per Nm3, 0,1 kg per time midlet over et døgn, og 0,06 

kg per time midlet over ett år. Arsin og fosfin skyldes dels utslipp via gassvasketårnet (Envimac) og 

dels diffuse utslipp.

De rapporterte fosfinutslippene fra Aleris Aluminium Raudsand har i perioden 2009-2012 ligget på 

rundt 0,06 mg per Nm3. Disse utslippstallene inkluderer ikke diffuse utslipp.

Arsin og fosfin er giftige forbindelser som kan gi luktulempe i nærmiljøet til bedriften. Det er 

imidlertid lave utslipp fra bedriften og vi vurderer derfor utslippene til å være uten helse- eller 

miljømessig betydning.

Siden det er foretatt få målinger på utslippet av arsin pålegger vi dere å lage en tilfredsstillende 

metode for å beregne eller måle utslippet av arsin i internkontrollsystemet. I tillegg har vi endret 

utslippskontroll (pkt. 13.1 i tillatelsen) til å omfatte rapportering av arsin.

I BREF-dokumentet for produksjon av ikke-jernholdige metaller er det et generelt nivå for utslipp av 

fosfin fra gjenvinning av saltslagg på 0,1-0,5 mg per Nm3. Miljødirektoratet reduserer derfor 

utslippsgrensen for fosfin for at utslippsgrensen skal være i tråd med BAT. Grensene som vi setter 

for fosfin er 0,5 mg per Nm3 midlet over en time, 0,02 kg per time midlet over en uke og et 

maksimalt årlig utslipp på 150 kg. Årsgrensen er satt ut fra døgndrift og en gassmengde på 60 000 

Nm3 per time. De nye grensene er tatt inn i pkt. 6.1 i tillatelsen.

Støv

Utslippsgrensen for støv har frem til nå vært 50 mg per Nm3, 5 kg per time midlet over et døgn, og 3 

kg per time midlet over ett år. Utslippet av støv fra bedriften er via vannskrubber (White Stack).
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De rapporterte støvutslippene fra Aleris Aluminium Raudsand har i perioden 2009-2012 ligget på 

rundt 50 mg per Nm3. Disse utslippstallene inkluderer ikke diffuse utslipp. Det har vært betydelig 

fokus på optimalisering av driften til vannskrubberen for å holde utslippet av støv så lave som mulig.

Utslipp av støv har flere uheldige miljø- og helsemessige effekter, og skal derfor holdes på et 

minimum. Det er sammenheng mellom utslippet av støv og luktulempe i nærmiljøet. En reduksjon 

av støvutslippet vil derfor også kunne redusere lukt i nærmiljøet.

I BREF-dokumentet for produksjon av ikke-jernholdige metaller er det et generelt nivå for utslipp av 

støv fra nye renseanlegg på 5 mg per Nm3 midlet over en time. For gjenvinning av saltslagg er nivået 

for utslipp av støv 15-40 mg per Nm3. Miljødirektoratet reduserer derfor utslippsgrensen for støv for 

at utslippsgrensen skal være i tråd med BAT.

Vi endrer utslippsgrensen for støv til luft til 20 mg per Nm3 midlet over en time, 0,5 kg per time 

midlet over en uke og et maksimalt årlig utslipp på 4 500 kg. Den totale årlige utslippsgrensen vil 

omfatte alle utslippskilder for støv fra bedriften, inkludert diffuse utslipp. Med diffuse utslipp 

menes støvutslipp som ledes til luft gjennom ventilasjonsluker og andre åpninger i 

produksjonslokalene. Diffuse utslipp omfatter også støvutslipp til luft fra transport mellom 

produksjonslokalene. Grensene er satt ut fra døgndrift og en gassmengde på 35 000 Nm3 per time. 

De nye grensene er tatt inn i pkt. 6.1 i tillatelsen.

I tillegg har vi satt et eksplisitt krav i tillatelsen om rengjøring av bedriftsområdet. Dette for å 

begrense støvflukt mest mulig.

Tungmetaller

Bedriften vil ha noe utslipp av tungmetaller til luft. Tungmetallene stammer fra råmaterialene i 

prosessen, og er bundet til utslippet av støv til luft. De totale utslippene av tungmetaller til luft 

vurderes som små og uten miljømessig betydning. Ved å redusere utslippet av støv vil også 

utslippene av tungmetaller reduseres. På bakgrunn av dette vurderer vi at det ikke er nødvendig å 

sette spesifikke utslippsgrenser for tungmetaller til luft i tillatelsen.

Lukt

Bedriften har siden oppstart i 2008 hatt store utfordringer med lukt fra anlegget. Det er i hovedsak 

utslippet av ammoniakk og hydrogensulfid som gir luktulempe. I tillegg kan forbindelsene arsin og 

fosfin bidra noe. Det er vist at den totale luktbelastningen er større enn summen av 

enkeltkomponentene.

I tidligere versjon av tillatelsen er det ikke satt en grense for immisjon av lukt hos de nærmeste 

naboene ved bedriften. Vi mener at en immisjonsgrense for lukt, vil være et viktig tiltak for å 

redusere luktplagene i nærområdet. I tillegg setter vi spesifikke vilkår i forhold til lukt i tillatelsen i 

henhold til Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 "Regulering av luktutslipp i tillatelser etter 

forurensingsloven". Vi setter krav i tillatelsen om forebyggende og beredskapsmessige tiltak, om 

utslipp til luft, og om utslippskontroll, dokumentasjon og rapportering av luktutslipp. Grensen for 

luktimmisjonen ved nærliggende boliger og fritidsboliger settes til 1 ouE/m3, angitt som maksimal 

månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).



7

De nye kravene er tatt inn i pkt. 6.4 i tillatelsen.

Andre utslipp

Bedriften har gjennomført overvåking av Sunndalsfjorden utenfor Raudsand. Rapporten ble 

oversendt oss 4. november 2013. Rapporten indikerer at det har blitt en bedring av 

vannforekomsten siden forrige undersøkelse i 2003 selv om det er relativt art- og individsfattig. 

Miljødirektoratet vil vurdere frekvensen for fremtidig overvåking av Sunndalsfjorden på et senere 

tidspunkt.

Alle utslipp til vann av miljømessig betydning skal rapporteres til Miljødirektoratet i den årlige 

egenkontrollrapporteringen selv om utslippet ikke er spesifikt regulert med grenseverdier i 

tillatelsen. Bedriften har ikke tillatelse til utslipp av prioriterte stoffer.

Andre vurderinger

Siden det er et vesentlig luktproblem ved bedriften gir vi pålegg om utredning av luktreduserende 

tiltak for å redusere diffuse utslipp fra bedriften. Utredningen skal både omfatte tiltak for å 

redusere diffuse utslipp til luft og redusere lukt fra anlegget. Pålegget er gitt som en utredning og 

er tatt inn i pkt. 14.1 i tillatelsen.

Vedtak

Vi endrer luktgrensene i tillatelsen, og gir nytt vilkår om renhold på bedriftsområdet, nye vilkår om 

luktutslipp, pålegger utredning av tiltak for å redusere diffuse utslipp, og endring av vilkåret om 

utslippskontroll. Vilkårene er gjeldene fra 1. april 2014 og beskrevet i det følgende.

Pkt. 6.1: Nye utslippsgrenser til luft

Vi endrer følgende utslippsgrenser for alle utslippspunkter:

Kilde Komponent Grense Gjelder fra
Konsentrasjon

mg/Nm3
Korttidsgrense

kg/time
(timesmiddel) (ukesmiddel)

Vannskrubber Støv 20 0,50 1. april 2014
Gassvasketårn Ammoniakk 35 1,5 ''
'' Fluorider 0,5 0,02 ''
'' Fosfin 0,5 0,02 ''

Kilde Komponent Grense Gjelder fra
Langtidsgrense

kg/år
(kalenderår)

Hele bedriften Støv 4 500 1. april 2014
'' Ammoniakk 13 000 ''
'' Fluorider 150 ''
'' Fosfin 150 ''

Utslippsgrensene fra vannskrubber (White Stack) og gassvasketårn (Envimac) er basert på en 

avgassmengde på hhv. 35 000 Nm3 per time og 60 000 Nm3 per time.
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Langtidsgrensene (kg per år) gjelder samlet utslipp fra hele bedriften, inkludert diffuse utslipp.

Pkt. 6.2: Vilkår om renhold på bedriftsområdet

Bedriften skal ha regelmessig rengjøring av bedriftsområdet, som for eksempel vanning og feiing av 

utearealer, for å begrense støvflukt mest mulig. Hyppigheten av disse tiltakene skal tilpasses de 

støvdannende aktiviteter. Ved spesielle vær- eller driftsforhold som medfører økt risiko for 

støvflukt, skal det om nødvendig iverksettes ekstra tiltak.

Pkt. 6.4: Luktutslipp

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets 

veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser i forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 3. 

Ved modifikasjon og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved bedriften begrenses. Planen 

skal være i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder og regulering av luktutslipp i 

tillatelser etter forurensningsloven, jf. luktveilederen vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endrede 

produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres.

Bedriften skal føre en driftslogg.

Bedriften skal sørge for at personell ved bedriften har relevant kompetanse om faktorer som 

påvirker luktforholdene ved anlegget.

Bedriften skal utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med de 

anbefalinger gitt i Miljødirektoratets veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 

forurensningsloven, jf. luktveilederen vedlegg 5. 

Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet som 

midlertidig kan medføre økt luktbelastning, ved mottak av avfall og/eller råvarer som viser seg å 

avgi mye lukt (ikke planlagt), eller i situasjoner der utstyr, maskiner eller lignende for behandling 

svikter.

Luktimmisjonen ved nærliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overstige 1 ouE/m3, angitt som 

maksimal månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger skal ikke overstige 1 prosent 

av timene i en måned (frekvens/hyppighet).

Bedriften skal årlig sende forurensningsmyndigheten en rapport om luktklager og en vurdering av 

antall lukthendelser ved bedriften det siste året. Det skal gis en beskrivelse av årsaken til de 

enkelte luktklagene og/eller lukthendelsene, og eventuelle tiltak som er gjennomført for å begrense 

og/eller stanse utslippet. Dersom driftsforholdene endres skal risikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal sende Miljødirektoratet dokumentasjon som viser at bedriften har gjennomført 

tilstrekkelig tiltak for å kunne overholde kravene til luktutslipp fra 1. april 2014.
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Pkt. 13.1: Utslippskontroll

Vi har endret kravet til utslippskontroll til også å omfatte målinger av komponenter som normalt vil

være tilstede ved behandling av saltslagg. Komponentene hydrogensulfid og arsin skal inngå i 

bedriftens utslippskontroll.

Pkt. 14.1: Utredning av tiltak for å redusere diffuse utslipp

Vi gir pålegg om å utrede tiltak for en markant reduksjon i de diffuse utslippene fra bedriften. 

Utredningen skal beskrive forventet oppnådd effekt og kostnad ved tiltaket. I tillegg skal 

utredningen redegjøre for transport av saltslagg på bedriftsområdet, bygging av ny avgassingshall, 

og vurdere andre tiltak som forventes å gi stor reduksjon i diffuse utslipp fra bedriften. Tidsfristen 

for pålegget er satt til 1. april 2014.

Andre krav som er tatt inn i tillatelsen

Bedriften har stilt finansiell sikkerhet for lagring av farlig avfall og beløpet skal dekke kostnader 

med å ta hånd om alt farlig avfall ved nedleggelse, stans eller betalingsproblemer, jf. tillatelsen 

pkt. 2.6. Garantibeløpet er basert på bedriftens beregning og satt ut fra type avfall anlegget kan 

motta, kostnader ved behandling av avfallet, og lagringskapasiteten på bedriftsområdet. Kravet om 

finansiell sikkerhet, pkt. 2.6 i tillatelsen, er endret og er en presisering eller tydeliggjøring av 

gjeldende krav. Denne endringen vil ikke kunne påklages.

Kravet om energiledelse i tillatelsen, pkt. 10.1, har blitt endret. Dette innebærer en presisering 

eller tydeliggjøring av gjeldende krav. Denne endringen vil ikke kunne påklages.

Kravet om kvalitetssikring av målingene, pkt. 13.3, har blitt endret. Vi gir ikke lenger unntak fra 

akkreditert målinger. Begrunnelsen for valgt prøvetakningsfrekvens skal fremgå i 

internkontrollsystemet til bedriften.

Varsel om tvangsmulkt

Det varsles herved i henhold til forvaltningsloven § 16 om at det vil bli fattet vedtak om tvangsmulkt 

for å sikre at kravene til luktutslipp (jf. pkt. 6.4 over) overholdes. Vedtaket vil gå ut på at en 

tvangsmulkt på kr. 50 000,- per dag påløper dersom Miljødirektoratet ikke har mottatt 

dokumentasjon som nevnt i pkt. 6.4 siste avsnitt innen 1. april 2014. Hjemmelen for bruk av 

tvangsmulkt er forurensingsloven § 73.

Dere kan sende kommentarer til dette varselet om tvangsmulkt til Miljødirektoratet innen 1. januar 

2014.

Konklusjon

Vi endrer tillatelsen til Aleris Aluminium Raudsand. Vi skjerper inn utslippsgrensene til luft, og gir 

nytt vilkår om renhold på bedriftsområdet, nye vilkår om luktutslipp, pålegger utredning av tiltak 

for å redusere diffuse utslipp, og endrer vilkåret om utslippskontroll. De nye kravene er gjeldene fra 

1. april 2014. Tillatelsen er endret etter forurensningsloven § 18, første ledd nr. 1. Vedtaket er 

basert på en helhetsvurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske forhold.
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I tillegg varsler vi at det vil bli fatter vedtak om tvangsmulkt for å sikre at kravene til luktutslipp 

overholdes. Frist for å kommentere varselet om tvangsmulkt til Miljødirektoratet er satt til 1. 

januar 2014.

Kopi av vedtaket med vedlegg sendes til berørte i saken. Med visse begrensninger har partene rett 

til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til 

Miljødirektoratet. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for 

saken vil Miljødirektoratet også kunne gi på forespørsel.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes 

og sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljødirektoratet

Ingvild Marthinsen Henrik Ness Mikkelsen

seksjonsleder overingeniør

Kopi til:

Nesset kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Norges Miljøvernforbund

Naboer
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

for

Aleris Aluminium Raudsand

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 

§ 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad 

av 22. desember 2005 og 3. desember 2008 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av 

søknaden. Vilkårene framgår på side 1 til og med side 13. Tillatelsen gjelder fra 30. juni 2006 med 

endringer av 16. november 2008, 22. juni 2009, 16. november 2012 og 1. desember 2013.

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

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

opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen. 

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 

trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for bedriftens omfang slik at Miljødirektoratet

kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift Aleris Aluminium Raudsand
Beliggenhet/gateadresse Rødvika Industriområde
Postadresse 6460 Eidsvåg i Romsdal
Kommune og fylke Nesset kommune, Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift) 986580670
Gårds- og bruksnummer Gnr. 40, Bnr. 60, 61, 73 og 76
NACE-kode og bransje 27.422 Produksjon av halvfabrikata av aluminium
NOSE-kode(r) 105.14 Regeneration/recovery of waste (Gjenvinning av avfall)
Kategori for bedriften 1 Produksjon av ikke-jernholdige produkter

Miljødirektoratets referanser

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse2

2006.040.T 1543.0006.01 3

Tillatelse gitt: 30. juni 2006 Endringsnummer: 5 Sist endret: 27. november 2013

Ingvild Marthinsen
seksjonsleder

Henrik Ness Mikkelsen
overingeniør

                                           
1 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
2 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll 
etter forurensningsloven
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1. Produksjonsforhold

1.1. Rammer for bedriften
Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, lagring og behandling av avfall. Ved økning av behandlet 

eller lagret mengde avfall ut over tillatelsens rammer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, 

selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

Tillatelsen gjelder for en årlig behandling av inntil 50 000 tonn saltslagg med EAL-kode 100308.

Maksimal mengde saltslagg lagret på bedriftens område skal ikke overstige 3000 tonn.

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 5 og pkt. 6. Utslipp som ikke 

er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 

utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 

måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 

vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 

uttrykkelig av vilkårene i pkt. 5 og i pkt. 6 eller de er så små at de må anses å være uten 

miljømessig betydning.

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 

at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 

uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 

sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 

utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 5 og i pkt. 6 uttrykkelig er satt grenser for. 

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 

reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 

saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4. Tiltak ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 

forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 

redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere direktoratet om unormale forhold som har eller kan få 

forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 12.4.
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2.5. Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 

dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 

tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 

Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og 

kunne redegjøre for risikoforhold.

2.6. Finansiell sikkerhet
Bedriften skal stille finansiell sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved 

bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

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

typer farlig avfall som anlegget kan motta og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres jf. pkt 

1.1.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Miljødirektoratet i sperret bankkonto med et 

innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres eller ved en løpendepåkravsgaranti fra bank 

utstedt til Miljødirektoratet på tilsvarende beløp.

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

vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.

Bedriften skal så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt bedriften, sende dokumentasjon 

for finansiell sikkerhetsstillelse til direktoratet for godkjenning. Den innsendte dokumentasjonen 

skal også inneholde en beregning av kostnadene forbundet med kravet om finansiell sikkerhet.

Bedriften skal hvert femte år, eller oftere om Miljødirektoratet krever det, vurdere om

sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved

anlegget ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, skal den 

rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering. 

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

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

om ytterligere sikkerhet.

Ved eventuell stans skal garantibeløpet dekke kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved 

anlegget. 

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

direktoratet har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.

2.7. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall 
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de 

fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

                                           
3

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)



Tillatelse nr. 2006.040.T Side 4 av 16

Tillatelse gitt: 30. juni 2006 | Sist endret: 27. november 2013

2.8. Krav til kompetanse
Bedriften skal i den daglige driften råde over høyere naturvitenskapelig utdanning (sivilingeniør, 

master eller tilsvarende) fra universitet eller høyskole. Relevant arbeidserfaring kombininert med 

annen naturvitenskapelig utdanning (ingeniør, bachelor eller tilsvarende) fra universitet eller 

høyskole er tilfredsstillende. Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert 

opplæring i slik håndtering. Bedriften skal også råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere 

miljørisiko for sin virksomhet.

2.9. Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 

bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 

og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften3 § 5 

pkt. 7.

3. Krav til dokumentasjon ved mottak av avfall og til lagring

3.1. Deklarering av farlig avfall
Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er 

deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf. 

avfallsforskriften4 § 11-12 og § 11-13.

3.2. Lagring
Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.

3.3. Lagring av farlig avfall
Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret farlig avfall skal til 

enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Som et minimum skal følgende tiltak være oppfylt:

· Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering

· Lagring av farlig avfall skal skje innendørs og på tett fast dekke med oppsamling av 

eventuell avrenning. Vi kan godta annen lagringsmåte dersom bedriften kan dokumentere 

at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. For 

lagring av farlig avfall på tank følger egne krav.

· Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret

· Bedriften skal ha kart over sitt lager av farlig avfall hvor det fremgår hvor forskjellige 

typer farlig avfall er lagret

· Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang

· Farlig avfall skal ikke blandes med ordinært avfall 

· Bedriften skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere 

uregelmessigheter som lekkasjer og annet

· Journal over lagret avfall skal lagres i minst 3 år

· Dersom bedriften lagrer farlig avfall ved eksterne permanente eller midlertidige 

installasjoner skal Miljødirektoratet underrettes om dette. Bedriften må sørge fore at slik 

                                           
4 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004.
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lagring gjøres ved virksomhet med nødvendig tillatelse for lagringen og at avfallet

omfattes av godkjent finansiell sikkerhet, jf. pkt. 2.6.

4. Krav til eget deponi 

Bedriften har ikke noe eget deponi.

5. Utslipp til vann

5.1. Utslippsbegrensninger 
Følgende utslippsbegrensninger gjelder:

Utslippskomponent Utslippsgrenser Gjelder fra:

Konsentrasjon
mg/liter

Maksimalt årlig utslipp
kg/år

(timesmiddel) (kalenderår)
Suspendert stoff 100 - 16. nov 2012

pH i utslippsvannet: 7,5-10 ''

Utslippsgrensene til vann er satt ut fra en avløpsstrøm på 45 000 m3 per døgn.

Dersom det suspenderte stoffet innholder tungmetaller skal disse utslippet av disse stoffene inngå i 

utslippskontrollen, jf. pkt. 13.1, og inngå i måleprogrammet, jf. pkt. 13.2. 

5.2. Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 

oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet og i henhold til forurensingsforskriften5 slik at 

utslippsgrensene i 5.1 overholdes.

Bedriften plikter å ha best mulig drift av egne renseinstallasjoner. Dette omfatter både å ha 

kontroll med at renseinstallasjoner har tilstrekkelig kapasitet til å behandle de faktiske 

belastninger, og at det benyttes optimale driftsbetingelser. 

5.3. Utslippssted for prosessavløp
Prosessavløpsvannet skal føres ut i Sunndalsfjorden på en slik måte at innblandingen i vannmassene 

blir best mulig. 

Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning etter havneloven.

5.5. Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade 

eller ulempe for miljøet.

                                           
5 Forurensingsforskriften kapittel 15 krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
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5.6. Sanitæravløpsvann
Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.

Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til 

kommunalt nett.

5.7. Mudring 
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 

det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Slik mudring må bekostes av 

bedriften.

6. Utslipp til luft

6.1. Utslippsbegrensninger
Følgende utslippsgrenser gjelder for alle utslippspunkter:

Kilde Komponent Grense Gjelder fra
Konsentrasjon

mg/Nm3
Korttidsgrense

kg/time
(timesmiddel) (ukesmiddel)

Vannskrubber Støv 20 0,50 1. april 2014
Gassvasketårn Ammoniakk 35 1,5 ''
'' Fluorider 0,5 0,02 ''
'' Fosfin 0,5 0,02 ''

Kilde Komponent Grense Gjelder fra
Langtidsgrense

kg/år
(kalenderår)

Hele bedriften Støv 4 500 1. april 2014
'' Ammoniakk 13 000 ''
'' Fluorider 150 ''
'' Fosfin 150 ''

Utslippsgrensene fra vannskrubber (White Stack) og gassvasketårn (Envimac) er basert på en 

avgassmengde på hhv. 35 000 Nm3 per time og 60 000 Nm3 per time.

Langtidsgrensene (kg per år) gjelder samlet utslipp fra hele bedriften, inkludert diffuse utslipp.

6.2. Renhold på bedriftsområdet
Bedriften skal ha regelmessig rengjøring av bedriftsområdet, som for eksempel vanning og feiing av 

utearealer, for å begrense støvflukt mest mulig. Hyppigheten av disse tiltakene skal tilpasses de 

støvdannende aktiviteter. Ved spesielle vær- eller driftsforhold som medfører økt risiko for 

støvflukt, skal det om nødvendig iverksettes ekstra tiltak.
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6.3. Krav til utslippspunkter
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom eksisterende 

utslippssystem.

For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 

bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de mest ugunstige 

spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra eksisterende 

kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i forhold til 

forurensningsforskriftens kapittel 76 eller andre relevante normer og retningslinjer for luftkvalitet. 

Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal forelegges 

Miljødirektoratet i god tid før byggestart. Miljødirektoratet kan om nødvendig stille nærmere krav 

til plassering og høyde på nye utslippspunkter.

6.4. Luktutslipp
Tiltak for å minimalisere luktutslipp skal foretas slik at bedriftens virksomhet ikke medfører 

luktulempe som sjenerer lokale beboere jf. pkt. 12.3.

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets 

veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser i forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 3. 

Ved modifikasjon og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved bedriften begrenses. Planen 

skal være i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder og regulering av luktutslipp i 

tillatelser etter forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endrede 

produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres.

Bedriften skal føre en driftslogg.

Bedriften skal sørge for at personell ved bedriften har relevant kompetanse om faktorer som 

påvirker luktforholdene ved anlegget.

Bedriften skal utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med de 

anbefalinger gitt i Miljødirektoratets veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 

forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 5. 

Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet som 

midlertidig kan medføre økt luktbelastning, ved mottak av avfall og/eller råvarer som viser seg å 

avgi mye lukt (ikke planlagt), eller i situasjoner der utstyr, maskiner eller lignende for behandling 

svikter.

Luktimmisjonen ved nærliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overstige 1 ouE/m3, angitt som 

maksimal månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).

Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger skal ikke overstige 1 prosent 

av timene i en måned (frekvens/hyppighet).

Bedriften skal årlig sende forurensningsmyndigheten en rapport om luktklager og en vurdering av 

antall lukthendelser ved bedriften det siste året. Det skal gis en beskrivelse av årsaken til de 

                                           
6 Jf. Forurensningsforskriften kapittel 7 Lokal luftkvalitet.
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enkelte luktklagene og/eller lukthendelsene, og eventuelle tiltak som er gjennomført for å begrense 

og/eller stanse utslippet. Dersom driftsforholdene endres skal risikovurderingen oppdateres.

De nye kravene gjelder fra 1. april 2014.

7. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Bedriften skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 

nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. 

Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 

bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 

være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, 

trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen7/Miljødirektoratet.

8. Kjemikalier 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, både som 

råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 

hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler. 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 

bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 

på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også pkt. 2.5 om internkontroll. 

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 

en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 

som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 

endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 

benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.8

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 

brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket9 og andre regelverk som 

gjelder for kjemikalier.

                                           
7 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
8 Jf. Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
9 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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9. Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 

eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag
(kl. 07-19)
LpAekv12h

Kveld
(kl.19-23)
LpAekv4h

Natt
(kl. 23-07)
LpAekv8h

Søn-/helligdager
(kl. 07-23)
LpAeq16h

Natt
(kl. 23-07)
LA1

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A)

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

bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av 

råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 

bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der 

støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i 

tillatelsen.

10. Energi 

10.1. Energiledelse 
Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet 

vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. 

Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. pkt. 2.5. og følge prinsippene 

og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

10.2. Utnyttelse av overskuddsenergi 
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 

Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi 

skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller 

økonomisk mulig. 

10.3. Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 13.4.

11. Avfall

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 

avfall som følge av bedriften. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset 

mest mulig. 
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Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i 

overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 

herunder avfallsforskriften.

Avfall som oppstår i bedriften skal søkes utnyttet i bedriftens produksjon. Slik utnyttelse må 

imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen.

Dersom bedriften medfører at det oppstår avfall eller farlig avfall som bedriften selv ikke kan 

håndtere på lovlig måte, skal dette avfallet leveres videre til godkjent mottak eller 

behandlingsanlegg senest ett år etter at det er produsert.

12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

12.1. Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 

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

grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 

bedriften som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 

bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 

miljørisikoanalysen oppdateres. 

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 

helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 

12.2. Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 

sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 

oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

12.3. Etablering av beredskap 
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 

nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 

tilpasset den miljørisikoen som bedriften til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt 

forurensning skal øves minimum en gang pr. år. 

12.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift10. 

Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller. 

                                           
10 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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12.5. Rapportering i forhold til krav om beredskap
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning på 

standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av Miljødirektoratet. Rapportering skal skje i henhold 

til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

Miljødirektoratet forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for 

eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de forebyggende 

tiltakene og beredskapen.

13. Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet

13.1. Utslippskontroll
Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. 

Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal som et 

minimum omfatte: 

· komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter

· følgende komponenter som normalt vil være tilstede i utslipp til luft fra bedriften: 

hydrogensulfid og arsin

· andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljødirektoratets 

veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut på 

www.miljødirektoratet.no. 

I tillegg skal følgende komponenter inngå i bedriftens utslippskontroll: hydrogensulfid og arsin. Disse

forbindelsene skal inngå i rapporteringen til Miljødirektoratet, jf. pkt. 13.6. Bedriften skal ha et 

måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.

13.2. Måleprogram
Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den:

· velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver

· vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling -

prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten 

til et akseptabelt nivå

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. 

Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av 

måleprogrammet. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene 

gir.

13.3. Kvalitetssikring av målingene
Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:

· utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Miljødirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes dersom særlige 

hensyn tilsier det. 

· bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. 

Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.
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· delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier når bedriften 

selv analyserer 

· jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert 

gjennom grenseverdier

13.4. Journalføring
Bedriften skal føre journal for farlig avfall hvor alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, 

behandling og viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal være lett tilgjengelig ved 

inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Miljødirektorat kan pålegge bedriften å sende 

forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi eller sammendrag av 

journaler.

Bedriften skal påse at det føres journal over ekstra prøvetaking. Journalen med kopier av 

analyserapportene skal oppbevares i minst 3 år.

13.5. Avfallsoversikt
Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og 

ordinært avfall som er:

· mottatt
· behandlet
· sendt videre
· lagret på bedriftens område ved årets slutt (31. desember)

Denne avfallsoversikten er nå en del av den årlige egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet. 

Se også pkt. 13.6.

13.6. Rapportering til Miljødirektoratet
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no.

Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se 

www.miljødirektoratet.no.

14. Undersøkelser og utredninger

14.1. Utredning av tiltak for å redusere diffuse utslipp
Vi gir pålegg om å utrede tiltak for en markant reduksjon i de diffuse utslippene fra bedriften. 

Utredningen skal beskrive forventet oppnådd effekt og kostnad ved tiltaket. I tillegg skal 

utredningen redegjøre for transport av saltslagg på bedriftsområdet, bygging av ny avgassingshall, 

og vurdere andre tiltak som forventes å gi stor reduksjon i diffuse utslipp fra bedriften.

Fristen for pålegget er satt til 1. april 2014.

15. Utskifting av utstyr
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i bedriften som gjør det teknisk mulig å motvirke 

forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Miljødirektoratet på 

forhånd gis melding om dette. 
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All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke 

forurensning skal benyttes. 

16. Eierskifte
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 

selskapet, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og senest en måned etter 

eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet av selskapet og/eller 

sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Miljødirektoratet kan etter søknad fra 

driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 

sikkerhet stillet av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 

sikkerhet.

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

selskapet skal overføre den forurensende bedriften til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles 

Miljødirektoratet. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før 

Miljødirektoratet har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye 

driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik 

godkjenning er gitt. 

17. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 

brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 

anlegget eller bedriften kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det 

i rimelig tid på forhånd gis melding til Miljødirektoratet.

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

Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av 

framtidige utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti allerede stillet iht. tillatelsen 

løper videre inntil Miljødirektoratet etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier 

godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 

vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 

i henhold til gjeldende forskrift11. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 

Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 

dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 

kjøper(e).

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

tilfredsstillende stand igjen.

Dersom bedriften ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før start 

er planlagt.

                                           
11

Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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19. Tilsyn 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 

føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 
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VEDLEGG 1 

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1:

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

Metaller og metallforbindelser:
Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere: Vanlige forkortelser
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
      Heksabromcyclododekan HBCDD
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA

Klorholdige organiske forbindelser
      1,2-Dikloretan EDC
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
      Heksaklorbenzen HCB
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13) SCCP  
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP 
      Klorerte alkylbenzener KAB
      Pentaklorfenol PCF, PCP
      Polyklorerte bifenyler PCB
      Tensidene:
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
      Triklorbenzen TCB
      Tetrakloreten PER
      Trikloreten TRI
      Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
      Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP

Nitromuskforbindelser:
      Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE
      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE
      Dodecylfenol m. isomerer
      2,4,6 tri-tert-butylfenol

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser
      Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
      Perfluoroktansyre PFOA  
      C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 

PFDoDA, 

PFTrDA, PFTeDA 
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Tinnorganiske forbindelser:
       Tributyltinn TBT
       Trifenyltinn TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP

Bisfenol A BPA

Siloksaner
      Dekametylsyklopentasiloksan D5
      Oktametylsyklotetrasiloksan D4
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Statnett SF —Spenningsoppgradering Aura/Viklandet —Vågåmo. NVEs
vurdering av konsekvensutredningsplikt.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en forespørsel om konsekvensutredningsplikt
fra Statnett SF om spenningsoppgradering av 300 kV-Iedningen mellom Aura/Viklandet og Vågåmo til
420 kV. Kraftledningen er cirka 98 kilometer lang. Arbeidene som er planlagt utført på ledningen er i
hovedsak å forlenge isolatorkjedene med 2 til 4 nye skåler.

Kraftledningens lengde medfører at tiltaket må vurderes opp mot bestemmelsene om
konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven kap 14, og forskrift om konsekvensutredninger av
01.07.2009. Kraftledninger med spenning på minst 66 kV og en lengde på mer enn 20 kilometer skal
konsekvensutredes dersom tiltaket kan ra vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, jf.
§ 3 pkt. e i forskrift om konsekvensutredninger. Som ansvarlig myndighet må NVE derfor vurdere om
tiltaket faller inn under kriteriene i forskriftens § 4 og om virkningene er vesentlige sett i forhold til
dagens situasjon.

Vurderingene er gjort med utgangspunkt i redegjørelsen fra Statnett SF. I vurderingene er det lagt til
grunn at det ikke skal gjøres tiltak på selve mastene og NVE vil vurdere hvorvidt de beskrevne
endringene vil medføre virkninger for kriteriene i § 4 i en slik grad at det vil utløse
konsekvensutredningsplikt.

Nedenfor går NVE gjennom de ulike kriteriene i forskrift om konsekvensutredning § 4.

a) Særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet,
midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor
sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor
tidsdybde.

Kraftledningen går igjennom ulike landskapstyper, i hovedsak åpne fjellandskap, kulturlandskap og
skogsområder. I den nordlige delen av traseen går ledningen i nærheten av fiere vernede områder;
Doverfjell-Sunndalsøra nasjonalpark, Jora naturreservat, Reinheimen nasjonalpark og Dalsia
landskaps‘ernområdet. Ledningen ligger ikke i verneområdene. Lenger sør går ledningen gjennom
Torbudalen biotopvernområde.
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Dovrefiell-Sunndalsøra nasjonalpark ble vernet den 03.05.2002, hvor formålet er å

ta vare på et stort sammenhengende og i det vesentlige urørt fiellområde,

ta vare på et høyfiellesøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet,

ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø,

sikre variasjonsbredden i naturtyper,

verne om kulturminner.

Jora Landskapsvernområde ble vernet den 03.05.2002, hvor formålet er å:

ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der verdifullt setermiljø, vegetasjon,
kulturminner og trekkområder for villreinen utgjør en vesentlig del av landskapets egenart,

å ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer

Reinheimen nasjonalpark ble vernet den 24.11.2006, hvor formålet er å:

ta vare på villreinstammen i Ottadalen nord,

ta vare på et viktig referanseområde for forskning med en øst-vest gradient med stor
variasjonsbredde med hensyn på geologi, klima, vegetasjon og topografi,

ta vare på landskapsformer og særpregede geologiske forekomster,

ta vare på vassdragsnaturen i området,

verne om kulturminner

Dalsia landskapsvernområde ble vernet den 03.05.2002 hvor formålet er å:

ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med kulturminner etter fangst og beitebruk,

ta vare på et sammenhengende leveområde for villreinen i Snøhettaområdet,

ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer

Dagens kraftledning berører ikke disse områdene direkte. Med hensyn på verneformålet for de nevnte
områdene, er det NVEs vurdering at oppgraderingen ikke vil komme i konflikt med verneformålet. NVE
mener at den økte synligheten som følger av å forlenge isolatorkjedene er så marginal at tiltaket ikke vil
påvirke verneområdene i en slik grad at det utløser konsekvensutredningsplikt etter forskriftens § 4,
bokstav a.

Ledningen går igjennom Torbudalen biotopvernområde som ble vernet den 03.05.2002, hvor formålet er
å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i
Snøhettastammen. Av verneforskriften § 3 pkt. 1.2 bokstav f, går det frem at bestemmelsene ikke er til
hinder for oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet. NVE
vurderer at forlengelse av isolatorkjeder med 2-4 skåler på den eksisterende ledningen ikke medfører
vesentlige fysiske endringer og at tiltaket derfor ikke er i strid med verneforskriften. Oppgraderingen
utløser etter NVEs vurdering ikke konsekvensutredningsplikt i henhold til forskriften § 4, bokstav a.

Statnett viser til flere kulturminneundersøkelser i området der kraftledningen går og i området ved
Aursjøen er det gjort omfattende kulturminneundersøkelser. Ifølge Miljødirektoratets naturbase er det
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mange kulturminner langs traseen. Da det ikke skal etableres nye mastepunkter mener NVE at det kun
vil være anleggsarbeid som eventuelt kan påvirke kulturminner direkte. Statnett forventer at eksisterende
veger, helikopterlandingsplasser og riggområder blir benyttet i anleggsperioden og at nye områder blir
berørt i svært liten grad. Indirekte virkninger (synlighet av kraftledningen) forventes ikke å endres
vesentlig som følge av oppgraderingen. NVE vurderer derfor at den planlagte oppgraderingen ikke vil
påvirke kulturminner eller kulturmiljøer i en slik grad at det utløser konsekvensutredningsplikt etter
forskriften § 4 bokstav a.

Er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en
trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller
deres funksjonsområde, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige
for naturens mangfold.

Statnett planlegger å oppgradere en eksisterende ledning. I tillegg parallellføres ledningen med en 132
kV-Iedning. Konflikt med inngrepsfrie naturområder er derfor ikke relevant.

Langs traseen er det registrert flere naturtyper, kategorisert som A-, B- og C-verdi. Det er tre lokaliteter
med rik edelløvskog i traseen (verdi C). Ved Vågåmo går ledningen gjennom lokaliteter med
naturbeitemark med regional og nasjonal verdi (A, B og C). Ledningen krysser en bekkekløft vest for
Vågåmo.

Av rødlistede dyrearter, er det ifølge Statnett jerv, bjørn og ulv i området. NVE mener at disse
dyreartene eller leveområdene ikke vil bli truet som følge av oppgraderingen.

Statnett presiserer at det ikke vil bli nye inngrep som påvirker verdien av områdene. NVE vurderer at
oppgraderingen ikke vil utgjøre en trussel mot truede naturtyper eller arter som nevnt i forskriftens § 4,
bokstav b. Det vil ikke bli en endring i rydde- og byggeforbudsbeltet, og Statnett skriver at det i størst
mulig grad vil bli benyttet eksisterende veger, helikopterlandingsplasser og riggområder i
anleggsperioden.

Er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder
markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål
eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområderi byer og tettsteder, og hvor planen
eller tiltaket kommer i konflikt med friluftsinteresser.

Ifølge Statnett er det flere områder mellom Sunndal og Lesja som er brukes til friluftsliv, men de mener
situasjonen for friluftslivet vil bli uendret i driftsfasen. Med bakgrunn i de planlagte endringer på
ledningen som er beskrevet, er NVE enig i Statnetts vurdering av at synligheten ikke endres, og at det
derfor ikke vil bli endringer for friluftslivet.

Kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer
gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77 eller statlige planretningslinjer,
statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov av 27. juni
2008 nr. 71.

Ledningen krysser vernede vassdrag og er omfattet av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.
Nedbørsfeltet til Finna krysses over en strekning på 18km og nedbørsfeltet til Jora krysses over en
strekning på 14 km. Kraftledningen ble satt i drift i 1973, før vassdragene ble vernet. Det er derfor
endringene i de foreliggende planene for kraftledningen som må vurderes opp mot bokstav d i
forskriften § 4.

Vernegrunnlaget for Finna er urørthet. Det er naturmangfold knyttet til elveløpsform, geomorfologi,
botanikk landfauna og vannfauna. Friluftsliv, reindrift og landbruk er viktig bruk i området.
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Vernegrunnlaget for Jora er naturmangfold knyttet til biologi og geologi og kulturminneverdier,
landskap og friluftsliv.

NVE vurderer at oppisolering av ledningen ikke vil påvirke vernegrunnlaget for de to vassdragene og at
det derfor ikke kommer i konflikt med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Kraftledningen
kommer ifølge Statnett ikke i konflikt med andre rikspolitiske retningslinjer.

Bokstav e, f, g, h, i, j og k i forskriften § 4 vurderer NVE ikke å være aktuelle for
spenningsoppgradering av kraftledningen Aura/Viklandet —Vågåmo.

Konklusjon

NVE konkluderer med at tiltaket ikke faller inn under kriteriene i § 4 i forskrift om
konsekvensutredninger. Tiltaket må dermed ikke meldes og konsekvensutredes etter forskrift om
konsekvensutredning. Konsesjonssøknad kan sendes NVE. Vi ber om at NVEs veileder for utforming av
konsesjonssøknader om anleggskonsesjon av oktober 2013 følges, og at tiltaket utredes tilstrekkelig før
innsendelse av søknad. NVE minner om at forholdet til verneforskrift eventuelt må avklares med
vernemyndigheten.

Med hilsen

il 0 c5a.Aft.Q."1"—
Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef
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Rune Flatby
avdelingsdirektør
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Sunndal kommune
Nesset kommune
Lesja kommune
Vågå kommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
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Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 

 

Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden 

2014-2018 med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for 

fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen 

skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. 

 

Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den. Slik 

at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Alle 

kommunene som mottar dette brevet kan dermed delta i ordningen. 

 

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har 

utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, 

herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og 

hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. Den finnes 

også elektronisk her: 

 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.

pdf 

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det til Miljøverndepartementets pressemelding om 

saken på et tidspunkt var linket til feil versjon av forskriften. 

 

For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta 

forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014) via Miljøverndepartementet (Klima- 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
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og miljødepartementet fra 1. januar 2014) for stadfesting. Departementet vil stadfeste 

forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av 

forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. 

april 2014.  

 

Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er 

stadfestet dersom den ønsker det.  Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om 

snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er 

stadfestet.  

 

Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre 

gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jf forskriften § 3. 

 

Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder 

veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles 

på nettstedet Miljøkommune.no: 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksord

ning-motorferdsel/ 

 

For ytterligere informasjon og veiledning bes kommunene om å kontakte 

fylkesmannens miljøvernavdeling, eller Miljødirektoratet ved seksjon for 

arealplanlegging i Trondheim.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

Alta kommune 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
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Alvdal kommune Lesja kommune 

Ballangen kommune Lierne kommune 

Balsfjord kommune Luster kommune 

Bardu kommune Lødingen kommune 

Beiarn kommune Meråker kommune 

Bindal Kommune Midtre Gauldal kommune 

Dovre kommune Målselv kommune 

Drangedal kommune Namdalseid kommune 

Dyrøy kommune Namsos kommune 

Eidfjord kommune Namsskogan kommune 

Engerdal kommune Narvik kommune 

Etnedal kommune Nes kommune 

Evenes kommune Nesseby kommune 

Fauske kommune Nesset kommune 

Flesberg kommune Nissedal kommune 

Flå kommune Nord-Aurdal kommune 

Folldal kommune Nord-Fron kommune 

Fosnes kommune Nore og Uvdal kommune 

Fyresdal kommune Nærøy kommune 

Gjerstad kommune Oppdal kommune 

Gol kommune Os kommune 

Grane kommune Osen kommune 

Gratangen kommune Overhalla kommune 

Grong kommune Rana Kommune 

Grue kommune Rendalen kommune 

Hattfjelldal kommune Rennebu kommune 

Hemnes kommune Rindal kommune 

Hemsedal kommune Rissa kommune 

Hjartdal kommune Rollag kommune 

Hol kommune Røros kommune 

Holtålen kommune Røyrvik kommune 

Hægebostad kommune Salangen kommune 

Høylandet kommune Saltdal kommune 

Inderøy kommune Selbu kommune 

Karlsøy kommune Seljord kommune 

Kautokeino kommune Sigdal kommune 

Krødsherad kommune Sirdal kommune 

Kvalsund kommune Skjåk kommune 

Kviteseid kommune Skånland kommune 

Kvænangen kommune Snåsa kommune 

Lavangen kommune Steinkjer kommune 

Stor-Elvdal kommune Valle kommune 

Surnadal kommune Vang kommune 

Sørfold kommune Vefsn kommune 
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Sørreisa kommune Verdal kommune 

Sør-Aurdal kommune Verran kommune 

Sør-Varanger kommune Vestre Slidre kommune 

Tinn kommune Vinje kommune 

Tokke kommune Våler kommune 

Tolga kommune Åfjord kommune 

Trysil kommune Ål kommune 

Tydal kommune Åmli kommune 

Tynset kommune Åseral kommune 

 Åsnes kommune 

 

 

Fylkesmennene 

 

  

  

  

Kopi: 

Miljødirektoratet 

 

  

  

  

  

 



Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper  

 
Fastsatt av xxxx kommunestyre (dato) med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig 

forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (dato)  

 

        

§ 1 Formål  

Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis 

myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag  for 

a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse  

b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter  

c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.  

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper 

etableres.  

        

 

§ 2 Forholdet til andre lover 

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

gjelder med de unntak og særregler som følger av forskriften her. 

For behandlingen av planer etter forskriften gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 

til 5-6 og §§ 10-1 til 13-4 med de unntak og særregler som følger av forskriften her. 

 

 

§ 3 Kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper 

      Kommunen kan etablere løyper for å kjøre snøscooter i snødekt utmark og på 

islagte vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for 

snøscooterløype. Traséen skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der 

senterlinjen angir traséen. Til planen skal kommunen også gi utfyllende bestemmelser 

for bruken av løypene. Bestemmelsene skal minst inneholde regler om kjørefart samt 

tidspunkt og tidsrom for kjøring. 

 I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til 

a)  støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

kulturminner og kulturmiljø 

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

Planforslaget skal  

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet 

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere 

betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige 

grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. For 

statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.  

 

 



§ 4 Begrensninger i adgangen til å etablere snøscooterløyper 

En snøscooterløype skal ikke 

a) stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og 

bygningsloven §§ 11-6 og 12-4 

b) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder 

c) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften 

d) kreve terrenginngrep 

e) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng 

 

 

§ 5 Bruk av snøscooterløypene 

Uten hinder av forbudet i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag §§ 3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i løyper 

opprettet etter § 2 i forskriften her, innenfor de rammer som følger av bestemmelser 

gitt i medhold av § 3. 

  

  

§ 6 Klage og innsigelse 

       Kommunens vedtak etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er klageinstans.  

Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak 

om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. 

For myndighet til å fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-

4. Støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse 

etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Ved behandling av innsigelsessaker kan 

departementet prøve alle sider av saken.  

 

 

§ 8 Plikt til å medvirke til evaluering av forsøket 

       Kommuner som deltar i forsøket, plikter å medvirke til evalueringen av forsøket 

ved å opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres, og 

gjøre plandokumenter og annet materiale tilgjengelig. Kommuner plikter å føre register 

over ulykker med snøscooter og over brudd på forskriften her og på lov 10. juni 1977 nr. 

82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter som kommunen blir kjent 

med. 

 

 

§ 9 Ikrafttredelse og varighet  

       Forskriften trer i kraft … og oppheves (senest 31. desember 2018).  



Nesset kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2013/1183-2

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 3/14 03.01.2014

Nesset kommunestyre 06.02.2014

Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset

Rådmannens innstilling

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner som 
tilsvarer 26.455 kroner pr. år.
De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, 
videreføres som tidligere år. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. uke 
barn nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

Saksopplysninger

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 vedtatt en maksimalsats for foreldrebetaling av en 
barnehageplass fra 01. januar 2014 på 2405 kroner pr. måned og 26.455 kroner pr. år for en 
heltidplass. 



Dette er en videreføring av satsene for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme 
reelle nivå som i 2013. Betalingssatsene for 2013 har vært en maksimalpris på 2330 kroner pr. måned 
og. 25.630 pr. år for en heltidsplass. 

Forslag til nye satser for opphold i Barnehagene i Nesset, gjelder fra 01.01.2014. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. uke 
barn nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405 1684 1203

Justert etter prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer økningen i fulltidsplass. Nesset kommune har 
en søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og flere. 

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på ca. 50.000 kroner. 

Vurdering

Nesset kommune bør følge regjeringen forslag om maksimalpris for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset, det vil anslagsvis gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på 50.000 kroner. 
Søskenmoderasjon for foreldre/ foresatte som har flere barn i barnehagen foreslås å videreføre som 
før. 
Foreldre har blitt skriftlig informert om at det er mulighet for at satsene vil økes fra 01.01.14.

Økonomiske konsekvenser

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på ca. 50.000 kroner. 

Betydning for folkehelse
Videreføring av søskenmoderasjonen vil kunne ha en økonomisk betydning for småbarnsforeldre med 
flere barn i barnehagene og vil kunne medføre at flere barn i småbarnsfamilier blir i barnehagen. 



Nesset kommune Arkiv: 611

Arkivsaksnr: 2008/131-11

Saksbehandler: Hildegunn Kvernberg Blø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 4/14 03.01.2014

Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg

Vedlegg

1 Rutiner ved salg av tomter
2 E-post av 3.9.13 - Søknad om utsettelse av bygging
3 E-post av 9.12.13 – Begrunnelse til søknad – Unnt.off. jfr. Off.l. § 13, jf. Fvl. § 13 nr. 1

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Stephan Berg kjøpte 11. august 2008 boligtomt med GID 038/086 i det kommunale boligfeltet 
Furulund på Raudsand. 

I henhold til kommunens retningslinjer har tomteeier 3 års byggefrist fra overtagelsesdato. 

Tre år etter kjøpsdato, den 18. august 2011, søkte Stephan Berg om utsettelse av byggefrist med 
bakgrunn i studier og planer om å starte bygging i løpet av to til tre år. Han fikk da ved administrativt 
vedtak innvilget 2 års utsettelse av byggefrist. Ny dato for byggefrist ble satt til 11.8.2013.

4. september 2013 søker tomteeier på nytt om inntil 2 års utsettelse.

GID 38/86 i Furulund boligfelt



Det finnes pr. i dag 3 ledige kommunale boligtomter i Nygård og Furulund boligfelt på Raudsand
(merket med blått på kart).

Disse tomtene har stått ledige over 
mange år og virker derfor ikke å 
være særlig attraktive.

I disse dager opparbeides vann og 
kloakk til «ny» tomt (markert med 
brunt på kart) etter ønske fra 
tomtekjøpere. Tomten var ferdig 
regulert, men manglet vann og 
kloakktilknytning. 

Det har ikke vært stor etterspørsel 
etter tomter på Raudsand. I 2013 har 
vi derimot hatt to forespørsler hvor 
én har resultert i salg (merket med 
brunt på kart) og den andre har valgt 
å bygge på privat tomt på Raudsand.

Kommunens retningslinjer, vedtatt av formannskapet og sist revidert i 2005, sier følgende i punkt 6:

Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 
tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til kommunen 
på nytt.

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 
forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen.

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden 
fastsatte pris i boligfeltet.

Utgangspunktet for dette punktet i retningslinjene var at en som var tildelt tomt ikke skulle ha 
spekulasjonsgevinst ved å selge tomta, men at det heller ikke var rimelig at vedkommende skulle tape 
penger på manglende evne til å bygge. 

Det var heller ikke meningen at kommunen skulle kunne selge tomten dyrere enn hva den ble 
gjenkjøpt for, dersom kjøp/salg skjedde noenlunde samtidig.

Pris ved eventuelt gjenkjøp
Tomta var i 2008 solgt for kr. 33 192. I mellomtiden (fra 1.7.2013) er det vedtatt at det ikke lenger skal 
gis prisreduksjon på tomter. Den fastsatte pris for tomta i dag blir kr. 93 670. 

I tillegg til dette kommer refusjon for utgifter for oppmåling med kr. 11 298. Gjenkjøpet vil i tillegg 
medføre utgifter til tinglysings- og dokumentavgift og noe administrasjon - både når det gjelder 
gjenkjøp og senere videresalg. 



Vurdering

Rådmannen ønsker å legge til rette for at ungdommen kan etablere seg i bygdene våre, men det har nå 
gått 5 år siden søker kjøpte tomta. Rådmannen ønsker derfor en konkret plan fra søker på hvordan han 
har tenkt å innfri en eventuell ny utsatt byggefrist.

På den annen side er det ikke ønskelig at en tomt blir liggende «brakk» i et boligområde.

Slik rådmannen ser det er det to alternative løsninger:

Alternativ 1
Stephan Berg gis i henhold til søknad av 3.9. og 9.12.2013 utsatt byggefrist til 1.8.2015 for 
GID 038/086 i Furulund boligfelt, Raudsand.

Utsatt byggefrist gis under forutsetning av at han gir en reell tidsplan for byggeprosessen innen 
1.7.2014. I motsatt fall kreves tomta overdratt til kommunen på nytt.

Alternativ 2
Stephan Berg sin søknad av 3.9. og 9.12.2013 om utsatt byggefrist for GID 038/086 i Furulund 
boligfelt avslås.

Bakgrunnen for avslaget gis i kommunens retningslinjer med 3 års byggefrist og i tillegg 
utsettelse av denne på 2 år.

Tomta kreves overdratt til kommunen på nytt til den for tiden fastsatte pris i boligfeltet.

Kostnaden, ca. kr 110 000 dekkes ved bruk av investeringsfond.

Et tredje alternativ kan være at kommunen ikke benytter sin forkjøpsrett. Dette ville føre til at søker 
fortsatt eier tomta og at han står fritt til om og når han vil bygge eller om han vil selge tomta på det frie 
marked. Dette vil ikke være etter hensikten i de vedtatte retningslinjene, og i verste fall føre til at tomta 
ikke blir bebygd, men blir liggende «brakk» midt i byggefeltet.

Økonomiske konsekvenser

Dersom det gis avslag på søknad om utsatt byggefrist og det kreves at tomta skal overdras til 
kommunen vil den totale kostnaden bli på ca. kr. 110 000. I tillegg vil det medføre noe administrasjon, 
både når det gjelder gjenkjøp og senere videresalg.

Utgiftene kan finansieres ved bruk av investeringsfond.

Betydning for folkehelse

Ingen spesielle.
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RUTINER VED SALG AV TOMTER 

 

 

 

 

1. Teknisk driftsenhet utarbeider målebrev for tomter etter hvert som de blir solgt. Disse 

oversendes servicekontoret for videre behandling. 

 

2. Skjøter utskrives etter hvert som tomtesøkerne får tildelt tomter. Skjøtet deponeres ved 

økonomiavdelinga og de som er tildelt tomt gis 2 måneders frist for å innløse skjøtet og 

sende dette til tinglysing. 

 

3. Dersom skjøtet ikke er innløst innen 2 måneder fra utstedelsesdato av skjøtet, betraktes 

tomta som ledig og kan utlyses på nytt. 

 

4. Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 

tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til 

kommunen på nytt. 

 

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 

forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen. 

 

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden 

fastsatte pris i boligfeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revidert av formannskapet 20.10.83 sak F 345/83, og 23.05.85 sak F 179/85.  

Ajourført etter dagens rutiner av Servicekontoret 23.09.09. 



Fra: Stephan Berg [mailto:berg.stephan87@gmail.com] 
Sendt: 4. september 2013 21:54
Til: Hildegunn Kvernberg Blø
Emne: Utsettelse bygging

Hei.
Etter samtale med deg i slutten av august søker jeg herved om utsettelse av bygging av bygging på 
tomta mi, gnr.38 bnr.86 i Furulund boligfelt på Raudsand.

Frist for bygging gikk ut 11.08.2013. Søker om ny utsettelse med inntil 2 år.

Håper dette går i orden.

Mvh
Stephan Berg
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Nesset kommune Arkiv: 000

Arkivsaksnr: 2009/1113-26

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 5/14 03.01.2014

Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt.

Vedlegg
1 Nesset som vekstkommune - protokoll av 

17.12.2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Nesset kommune tar over ansvar som styre for Vekstkommuneprogrammet inntil 
dette er helt ferdigstilt.

Saksopplysninger

Vekstkommuneprogrammet har vært et prosjekt over 4,5 år i Nesset kommune. Programmet avsluttes 
31.12.2013. Prosjektet har hatt to ansatte, en prosjektleder og en reiselivskonsulent. Prosjektet ble 
etablert som et ledd i kommunens utviklingsarbeid. Prosjektet eies av Kommunestyret og har vært 
lokalisert i Nesset Næringshage.
Prosjektet har i løpet av driftsårene etablert opp flere prosjekter, som målrettet har bidratt til utvikling 
innenfor de strategiene som var retningsgivende for programmet og forankret i Strategisk næringsplan 
(SNP).
De fleste av prosjektene er nå avsluttet, men det er fortsatt noen som skal ferdigstilles i løpet av 2014.
Disse prosjektene må noen ta eierskapet i forhold til.

Følgende aktiviteter gjenstår:
Nesset brosjyre er under arbeid, men den vil ikke bli ferdig trykt i 2013. Derfor vil denne trenge
litt bistand i 2014 for trykk og distribusjon, samt strategier for bruk.
NB: Viktig å kvalitetssikre og lese korrektur før den trykkes.
Ansvar for oppfølging: Ordfører og rådmann

Trådløst nett i Eidsvåg. Her mangler prosjektleder siste status, men det kan se ut for at vi må starte litt 
på nytt i forhold til de tankene vi hadde en periode. Prosjektet trenger ny forankring og reetablering



av gjennomføring. Dette må skje på første møtet i 2014.
Foreløpig avsvar: prosjektleder 

Evaluering VKP. Dokumenter må sendes over til Oxford Research før nyttår. Intervju vil bli foretatt i 
uke 2.
Ansvar for koordinering: prosjektleder 

Etablering av sluttrapport må gjennomføres når alle aktivitetene er gjennomført og når vi har
mottatt evalueringsrapporten fra Oxford Research.
Sluttrapporten presenteres i Regional og Næringsutvalget i mars, samtidig med Sunndal og
Vanylven.
Ansvar for sluttrapport: prosjektleder 

Etablering av leiligheter i sentrum – Husbanken v/Egil Moberg.
Prosjektleder lovet å komme tilbake til Husbanken i et telefonmøte sammen med 
”Samfunnsutvikling”. Dette har ikke blitt gjennomført og det tas tak i fra kommunens side:
Ansvar for å følge opp: Rådmann.

Vurdering

Som prosjekt er Vekstkommuneprogrammet nå ferdig, men det gjenstår å ferdigstille noen prosjekt 
samt evaluering, sluttrapport og avsluttende regnskap. En ser det som viktig at ansvar for oppfølging 
og ferdigstillelse blir videreført fra VKPs styre til det politiske nivå. Rådmannen foreslår at 
formannskapet tar dette ansvaret. Prosjektleder John Helge Frøystad vil bli innleid som konsulent etter 
avtale. 

Økonomiske konsekvenser

Det gjenstår ca kr 1 mill av prosjektmidlene. Disse kan fortsatt nyttiggjøres, men til prosjekt som 
avsluttes løpet av de første månedene i 2014. Midlene kan ikke brukes til driftstiltak. 
Det vises til handlingsplan for 2014, se vedlegg protokoll.

Betydning for folkehelse



 

Vekstkommuneprogrammet 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset som Vekstkommune 

Møtested: Nesset Næringshage 

Dato: 17.12.2013 

Tidspunkt: 14:00 – 16:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon   

Rolf Jonas Hurlen Leder  

Liv Fleischer Husby Medlem  

Stig Bjarne Silseth 

Odd Arne Langseth 

Medlem 

Medlem 

 

  Eivind Vartdal Ryste           Observatør (deltok på videokonferanse) 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon   

Jan Georg Langset Observatør  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

John Helge Frøystad Prosjektleder 

Pia Therese Nordli Reielivskonsulent 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 29/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 30/13 Eventuelt   

PS 31/13 Orienteringssaker     

PS 32/13 Økonomi    

PS 33/13 Handlingsplan 2014 og gjennomføring av planlagte 

prosjekter 

  

PS 34/13 Innspill til disponering av restmidler – VKP   

PS 35/13 Innspill 2 til disponering av restmidler – VKP   
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PS 29/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset som Vekstkommune – 17.12.2013 

Referat fra møtet gjennomført 19.11.2013 ble sendt ut til alle medlemmene av styret i etterkant 

av møtet. Ingen kommentar på referatet. 

 

Vedtak 

Referat ble godkjent. 

 

 

PS 30/13 Eventuelt 

Sak nr 1: 

Tilbakemelding fra Fylkesmannen gir tydelige signal på at kommunen med sin kompetanse bør 

ta aktivt del i utforming av plan for skogdrift, styring og dyrehold i området. Dette er påpekt som 

avvik i rapporten og må følges opp gjennom landbrukskontoret v/Gunnar Astad. 

 

Ansvar: Rådmann, Liv 

 

Dovrefjellrådet har gitt prosjektet et tilskudd på kr. 200.000. Disse midlene er ikke innbetalt og 

Dovrefjellrådet er lagt ned. Denne saken må vi få avsluttet i løpet av kort tid. 

 

Ansvar: Prosjektleder (John Helge Frøystad) 

 

Utover dette anser styret for arbeidet som avsluttet. 

 

 

PS 31/12 Orienteringssaker 

Saker som er avsluttet 

 

Friluftskart – prosjektet avsluttet. Eierskap til fremtidig vedlikehold og distribusjon av kartene 

ligger hos kommunen v/Rådmann Liv. 

 

Følgende aktiviteter gjenstår: 

 

Nesset brosjyre er under arbeid, men den vil ikke bli ferdig trykt i 2013. Derfor vil denne trenge 

litt bistand i 2014 for trykk og distribusjon, samt strategier for bru. 

NB: Viktig å kvalitetssikre og lese korrektur før den trykkes!! 

Ansvar for oppfølging: Rolf Jonas og Liv. 

 

Trådløst nett i Eidsvåg. Her mangler PL siste status, men det kan se ut for at vi må starte litt på 

nytt i forhold til de tankene vi hadde en periode. Prosjektet trenger ny forankring og reetablering 

av gjennomføring. Dette må skje på første møtet i 2014. 

Foreløpig avsvar: PL (John Helge) 
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Evaluering VKP -. Dokumenter må sendes over til Oxford Research før nyttår.  

Ansvar: PL (John Helge) 

 

Etablering av sluttrapport må gjennomføres når alle aktivitetene er gjennomført og når vi har 

mottatt evalueringsrapporten fra OR.  

Sluttrapporten presenteres i Regional og Næringsutvalget i Mars, samtidig med Sunndal og 

Vanylven. 

Ansvar for sluttrapport: PL (John Helge) 

 

Etablering av leiligheter i sentrum – Husbanken v/Egil Moberg. 

PL lovet å komme tilbake til Husbanken i et telefonmøte sammen med ”Samfunnsutvikling”. 

Dette har ikke blitt gjennomført og det bør tas tak i fra kommunens side: 

Ansvar for å følge opp: Rådmann Liv. 

 

 

Diverse saker til orientering / diskusjon  

 

Disponering av midler 

Iht informasjon fra MR Fylke gjelder tilsagnene tom 31.12 2015. Dette betyr ikke at det kan / 

skal startes store prosjekter på et tidspunkt hvor prosjektet skal avsluttes. Men det tillater at 

prosjektet etablerer kortere aktiviteter som kan gjennomføres innen rimelig tid.  

 

 

Reiselivssatsningen og videreføring av VKP sitt arbeid 

I møtet ble det diskutert at Nesset kommune trolig ønsker å satse mer strategisk på å tilrettelegge 

for besøksnæringen i stedet for tilfeldige turister. Derfor vil det ikke bli tatt noen grep for å 

videreføre det arbeidet VKP har gjort på området. Dette ligger nærmere Næringshagen å ta 

ansvar for.  

VKP bør så snart som mulig ha et møte med NNH og Ulrik. 

Ansvar: PL ( John Helge) 

 

 

Samarbeid kommunen og næringsforum 

Viktig å etablere faste møtepunkter og få til et samarbeid mellom utviklingsaktørene i 

kommunen. VKP har anbefalt at Kommunen og Næringshagen etablerer et samarbeidsfora hvor 

sentrale aktører i begge organisasjonene, jevnlig – kanskje ukentlig – for å se hvordan vi sammen 

kan løfte næringsutviklingen i kommunen. 

Ansvar: Rådmann Liv. 

 

Frokost møte desember – hva skjedde? 

Det ble gjort et positivt vedtak om å ikke ha et møte basert på at det var manglende innhold. 

Dette er sannsynligvis feil strategi – og kommunen anbefales å kjøre møtene med det innholdet 

de har. Om det ikke finnes innhold så må en skape innhold. 

Avsvar for å videreføre frokostmøtene: Rådmann Liv. 
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PS 32/13 Økonomi 

PL gikk gjennom status økonomi pr Nov 2013. Prosjektet sett under ett har et underforbruk i 

forhold til tilsagn på ca 1 mill. Dette er ubenyttede prosjektmidler som kan disponeres frem til og 

med 31.12 2015. 

 

 

PS 33/13 Handlingsplan 2014 

Følgende saker skal gjennomføres i 2014 

Frokostmøte mellom kommunen og næringslivet:   

Ansvar: Kommunen v/Rådmann. 

 

PLP Kurs for kommunens ledelse samt invitere næringslivet etter nærmere vurdering. 

Kurset kjøres i februar mars, og PL videresender informasjon til foredragsholder. VKP setter av 

kr. 50.000 til tiltaket. 

Ansvar: PL (John Helge) 

 

Utlyse konkurranse ”belysningsplan” i forbindelse med sentrumsutvikling i Eidsvåg  

VKP setter av inntil kr. 50.000 til tiltaket. 

Ansvar: Ordfører Rolf 

 

Utlyse konkurranse for utarbeidelse av ”detaljplan for Alstadplassen”:  

VKP setter av inntil kr. 100.000 for tiltaket. 

Ansvar: Ordfører Rolf  

 

Kurs i GoPro. 

Stor skepsis i gruppen – overfører tiltaket til NHH for gjennomføring. 

Ansvar: PL (John Helge 

 

 

 

PS 34/13 Innspill til disponering av restmidler - VKP 

Forslag: 

A: Utarbeidelse av reguleringsplan – industriområde på Rausand. 

 

Styrets vedtak: 

VKP kan ikke bruk midler til dette formålet. Det innvilges ikke penger til utarbeidelse av 

reguleringsplan for industriområdet på Rausand. 

Tiltakshaver kan imidlertid søke om tilskudd for fysisk tilrettelegging av området. 

 

B: Reguleringsplan – Toven Næringspark. 

VKP kan ikke bruk midler til dette formålet. Det innvilges ikke penger til utarbeidelse av 

reguleringsplan for Toven Næringspark 

Tiltakshaver kan imidlertid søke om tilskudd for fysisk tilrettelegging av området. 

C: Videopresentasjon av Nesset: 



 

 Side 7 av 7 

Dette prosjektet kan ikke VKP starte pga tiden det tar å få gode bilder / film for å vise frem et 

helt år av Nesset. Men VKP ønsker å sette av en ramme på kr. 100.000 til formålet og overfører 

oppgaven til NNH for videre oppfølging, med frist for gjennomføring innen 1.10.2014 

 

Ansvarlig for informasjon om beslutningene A, B og C: PL (John Helge) 

 

 

 

 

PS 35/13 Innspill 2 til disponering av restmidler - NNH 

Søknad om tilskudd på kr 150.000 til Studiesenteret i Nesset. 

 

Vedtak.  

VKP kan ikke benytte midler til drift, og søknaden må derfor avslås. 

 

 

 



Nesset kommune Arkiv: U52

Arkivsaksnr: 2013/817-9

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 6/14 03.01.2014

Uttak av grusmasser fra eiendom GID 073/008 i Eresfjord - Godkjenning av 
uttaksplan

1 Høring av uttaksplan for grus på eiendom gbnr. 73/8 i Eresfjord i Nesset kommune - uttalelse
2 Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen
3 Søknad om uttak av stein/grus fra eksisterende grustak på GID 073/008 i Eresfjord
4 Kartutsnitt
5 GID 073/008 - Uttaksplan
6 Massetak Eresfjord - uttaksplan
7 Massetak Eresfjorden - lengdeprofil
8 Massetak Eresfjorden - situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til uttaksplan for grusuttak ved Frisvoll på eiendommen GID 073/008, utarbeidet av 
konsulentfirmaet Buset AS.

Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens § 19-3 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser angående krav om reguleringsplan da det er laget uttaksplan som er 
forelagt Direktoratet for mineralforvaltning. Det gis adgang til å ta ut 9 300 m3 masser fra området. 

Det settes følgende vilkår;
- Det må føres logg som viser mengde uttak av masser fra området.
- Det skal ikke være drift i masseuttaket på søndager/helligdager.
- Når det er tatt ut 8 000 m3 masser må tiltakshaver ta stilling til om det skal søkes 

driftskonsesjon med tilhørende reguleringsplan eller lages en avslutningsplan for området.
- Dersom det oppstår forhold knyttet til drift av masseuttaket som f.eks støy og støvutslipp, kan 

Nesset kommunen stille nye vilkår. 



Saksopplysninger

Nesset kommune har mottatt søknad fra Nesset Bygg AS om uttak av masser på eiendommen GID 
073/008 i Eresfjord. Det dreier seg om uttak av fra et grustak som tidvis er brukt i mange år. Nesset 
Bygg har fått laget en uttaksplan somomhandler uttak av 9 300 m3 masse.

Uttaksplan gjelder for et område som i kommuneplanen er avsatt til masseuttak (M7).

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svaldbard har i e-post kommet med 
følgende kommentarer; 
Uttaket er ukomplisert og uttaksplanen er dermed akseptabel for formålet.  
Mineralloven § 42 stiller krav om varsel ved mineraluttak mellom 500 og 10 000 m3. Med 
utgangspunkt i saksdokumentene anses varslingsplikten som oppfylt. De gjør oppmerksom på 
tiltakshavers ansvar for opprydding og sikring, samt påpeker at dersom uttaket overskrider 10 000 m3

er det krav om driftskonsesjon, jf mineralloven § 43.  

Arkeologer fra Møre og Romsdal fylkeskommune har undersøkt arealet som uttaksplanen omfatter. 

Vurdering

Merknadene fra Direktoratet for mineralforvaltning tas til etterretning. 

Det ble ikke funnet fornminner i uttaksområdet, men fylkeskommunen anbefaler at det gjennomføres 
kartlegging av hele området som er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel. 
Rådmannen legger inn som vilkår at tiltakshaver må ta stilling til videre uttaksdrift av området når det 
er tatt ut inntil 8 000 m3. Det må da og tas stilling om bestilling av arkeologiske kartlegging av 
området. Dette er opp til grunneier og tiltakshaver å avgjøre. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen vesentlige for Nesset kommune

Betydning for folkehelse
Det settes som vilkår at det ikke skal skje aktivitet i området på søndager/helligdager. Nesset 
kommune kan sette andre vilkår dersom det oppstår spesielle driftsulemper til nærmiljøet.  



Direktoratet for mineralforvaltning viser til ovenstående saksdokumenter mottatt på e-post 24.10.2013, 
og vi har følgende kommentarer:

 Uttaket er ukomplisert og uttaksplanen er dermed akseptabel for formålet.

 Mineralloven § 42 stiller krav om varsel ved mineraluttak mellom 500 og 10.000 m³. Med 
utgangspunkt i saksdokumentene anser vi varslingsplikten som oppfylt.

 Samtidig gjør vi oppmerksom på tiltakshavers ansvar for opprydding og sikring, jf. mineralloven § 
49, andre ledd og § 50.

 Dersom uttaket overskrider 10.000 m³ er det krav om driftskonsesjon, jf. mineralloven § 43.

Med vennlig hilsen

Alf Viktor Larsen
senioringeniør

Direktoratet for mineralforvaltning 
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
Sentralbord: +47 73 90 40 50, direkte +47 73 90 40 25
Mobil: +47 922 31 602
Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim

Hjemmeside: www.dirmin.no
E-post: mail@dirmin.no, direkte: alf.larsen@dirmin.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
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Hei,

Vi har no vore og registrert området på Frisvollhjellen, utan funn av automatisk freda 
kulturminne. Vi har difor ingen merknad til tiltaket. Rapport og faktura vil bli tilsendt seinare.

På grunn av ny og tidlegare masseforflytting, så var tilhøva for ei arkeologisk registrering 
vanskelege. Vi lurer på om det finns noko meir langsiktige planer for masseuttaket. For å få eit 
betre oversyn over området som er satt av til formålet i kommuneplanen - og gje dykk meir 
forutsigbare rammer - vil vi anbefale at det i neste omgang blir gjennomført ei større 
registrering av heile dette området. 

med vennleg helsing

Kristoffer Dahle

Fra: Hogne Frydenlund <hogne.frydenlund@nesset.kommune.no>

Sendt: 11. november 2013 09:50

Til: Kristoffer Dahle

Emne: SV: Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen

Hei
Håper det ordner seg ..

Ta direkte kontakt med Nesset Bygg  71 23 28 37 v/
- Bjørn Frisvoll , 909 81 356

Med hilsen

Hogne Frydenlund
miljøvernleder Nesset kommune

712 31 183/ 480 82 352

Fra: Kristoffer Dahle [mailto:Kristoffer.Dahle@mrfylke.no] 

Sendt: 8. november 2013 18:29

Til: Hogne Frydenlund

Emne: SV: Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen

Hei Hogne,

Aksepten er mottatt. Eg håpar vi kan greie å ta saka, men kan ikkje love noko då vi framleis har 
mange sakar og det nærmar seg vinter.

mvh
Kristoffer Dahle

Fra: Hogne Frydenlund <hogne.frydenlund@nesset.kommune.no>
Sendt: 7. november 2013 12:13
Til: Kristoffer Dahle

Emne: VS: Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen
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Hei
Kan du ta kontakt med meg ved anledning. 

Uttaksplanen er og oversendt Bergvesenet. Håper dere kan prioritere kartleggingsjobben nå i høst. 

Med hilsen

Hogne Frydenlund
miljøvernleder Nesset kommune

712 31 183/ 480 82 352

Fra: Post Nesset Bygg AS [mailto:post@nessetbygg.no] 

Sendt: 7. november 2013 10:49

Til: Hogne Frydenlund

Emne: SV: Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen

Hei , vi har sett gjennom brevet  fra  fylkeskommunen og aksepterer max kostnader utifra utførte 
mengder som beskrevet. Håper på hurtig framgang. 
Feltarbeid      18000,-
Etterarbeid      6000,-
C-14 analyser  8000,-
Mvh
Nesset Bygg AS
Rune Nesset 91346368

Fra: Hogne Frydenlund [mailto:hogne.frydenlund@nesset.kommune.no] 
Sendt: 7. november 2013 08:58
Til: Post Nesset Bygg AS
Emne: Arkeologi - kopi av brev fra fylkeskommunen

Viser til samtale med Rune Nesset, i dag 

Med hilsen

Hogne Frydenlund
miljøvernleder Nesset kommune

712 31 183/ 480 82 352
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Nesset Bygg A/S
6460 Eidsvåg

Nesset kommune

v. Hogne Frydenlund

6460 Eidsvåg

Grunn. og Lete r:gzrf.:eid

Nybygg, Restaring

Gravernaskiner/Kranbiler
Tlf. kontoi: 71232837

Post@nesselbwg.ro

Dato: 22/8-13

Søknad om uttak av stein/grus fra eksisterende grustak gnr.73, bnr.8 i Eresfjord.

søker med dette om uttak av 9000m3 grus/stein.
Vi har avtale med eier av grustak er Arne Frisvoll, 6470 Eresfjord
Uttaket vil skje mot nord/øst i eksisterende grustak.
Det vil bli utarbeidet en uttaksplan m oversiktstegning og lengdeprofil.
Vi søker også om dispensasjon fra krav om reguleringsplan.
Vi kommer å leie en entreprenør til å utføre knusing, dette arbeidet vil ta ca 3 uker.
Vi har stor ordretilgang i Eidsvåg omegn m. behov for shingel/grovpukk.
Dette er mangelvare i Fredsvika grustak for øyeblikket.
Mangel på shingel i vårt område fører til store transportutgifter.
Vi håper på rask behandling av vår søknad.

Med hilsen

Sverre Nesset



Utskntt Side 1 av 1

KARTUTSNI'TT
Gnr: 73 Bnr: 8 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 6470 ERESFJORD
Eiendom:

Hj.haver/Fester:

NESSET Dato: 22/8-2013 Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:3000

I /*

\«A` #1

ir 73/8/0

73/5/0

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=455550.0597966706&Bo... 22.08.2013



Hei.
Nesset Bygg AS har søkt om uttak i dette området, og jeg sender her uttaksplan, situasjonsplan og lengdeprofil.

Mvh

Vegard Hustad Reite

Buset AS

Page 1 of 1Uttaksplan Gnr 73, Bnr 8 i Eresfjord
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_____________________________________________________________________________________

LANDMÅLING - KARTLEGGING - INGENIØRGEODETISKE MÅLINGER - KOMMUNALTEKNINSKE MÅLINGER

BUSET AS
Eikremsvingen 13

6422 Molde

Telefon 71210500
Telefaks 71210501

e-post post@buset.as
www.buset.as

Uttaksplan

Nesset Bygg AS søker om å ta ut masse ved Frisvoll i Eresfjord. (Gnr 73, Bnr 8).

Området er tidligere brukt til samme formål, og det søkes nå om utvidelse, hovedsakelig mot nordvest.
Det er planlagt å ta ut ca 9 300 m3 masse. Se vedlagt tegning og lengdeprofil.

Uttaket vil foregå ved utgraving, sortering og knusing på stedet. Massene vil bli lagret på stedet. Det vil
hovedsakelig gå med til eget bruk, men noe vil også bli solgt.

Uttaksperioden vil etter planen pågå i tre uker sammenhengende, men det blir også vurdert å dele opp i
to perioder.

Ved avsluttet aktivitet vil overskuddsmassen bli lagt tilbake i skråningen.

Nesset Bygg vil loggføre uttaket, og om det begynner å nærme seg 10 000 m3, vil det bli utarbeidet en
ny uttaksplan.

Med hilsen

Vegard Hustad Reite
Stikningsingeniør
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Strategisk Næringsplan for Nesset - Rullering

Vedlegg
1 Strategisk næringsplan for Nesset - rullering
2 Sluttrapport strategisk næringsplan for Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Rullering av strategisk næringsplan skal skje våren 2014, og oppdatert næringsplan med egen 
tiltaksdel legges frem for formannskapet 08.05.14. Nesset Næringsforum AS skal ha det 
koordinerende ansvaret for gjennomføring av arbeidet.

Følgende 5 satsingsområder skal inngå i strategisk næringsplan:
ABS – kommune Ansvar: Nesset kommune 
Reiseliv Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Industri/Nyskaping: Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Energi: Ansvar: Nesset Kraft AS 
Landbruk/skogbruk: Ansvar: Nesset kommune 

Strategisk næringsplan skal ha virkning for perioden 2014 – 2018.

Saksopplysninger

Nesset formannskap hadde saken om rullering av strategisk næringsplan opp til drøfting på sitt møte i 
desember 2011. Det var enighet om at hovedmålene og satsingsområdene i planen ligger fast. 
Eksisterende plan ble vedtatt i K-sak 47/06. I tråd med føringene om rullering vedtok styret i Nesset 
Næringsforum AS at det skulle utarbeides tiltaksplaner for de 5 satsingsområdene. 

Formålet med strategiplanen i 2005/2006 hadde flere sider:
      -     Utvikle en overordnet næringsstrategi for kommunen

- Medvirke til en felles strategi – og tiltaksutforming med statlige og fylkeskommunale organ



- Medvirke til at kommunen kommer i forkant av de utfordringer som man står overfor i årene 
som kommer. 

Følgende 5 områder inngår i strategisk næringsplanen:
ABS – kommune Ansvar: Nesset kommune 
Reiseliv Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Industri/Nyskaping: Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Energi: Ansvar: Nesset Kraft AS 
Landbruk/skogbruk: Ansvar: Nesset kommune 

For to av områdene er arbeidet med utarbeidelse av egne tiltaksplaner gjennomført, henholdsvis 
landbruk/skogbruk og reiseliv. Det står derfor igjen å lage egne tiltaksplaner for de andre 
områdene. Nesset Næringsforum AS har i notat av 11.01.12 laget et forslag til organisering og 
framdriftsplan for rulleringen av planen. I tråd med føringene i SNP foreslår en at Nesset 
Næringshage AS har det koordinerende ansvaret for gjennomføring av arbeidet og at arbeidet skal 
være gjennomført i løpet av 1. halvår 2012. Av ulike årsaker er ikke utarbeidelsen ferdigstilt. På 
grunn av at det har tatt så lang tid bør Formannskapet gjøre noen vurderinger på hvem som skal ha 
ansvaret på de ulike satsingsområdene, slik at det blir innarbeidet i plana før den kommer til 
politisk behandling. Det bør også presiseres hvilken tidsperiode planen skal være for. 



Rullering av

Strategisknæringsplan
for Nesset-2013

TILTAKS-
PLANER



INNLEDNING
Nessetkommunevedtoki 2006 en StrategiskNæringsplanetter en omfattendeplanprosessmed
involveringavmangemenneskermedinteresseogengasjementfor næringsutvikling.Resultatetav
planarbeidetendteopp i følgendehovedmål:

� Økt næringslivsvekst
� Nessetkommuneskalinnen2015hasnuddden negativeutvikling i

befolkningsutviklingen
� Satsepået dynamisk,ungt ogutadrettet image

Påbakgrunnavde tre hovedmålenei denstrategiskenæringsplanenfor Nesset(SNP),ble det vedtatt
fem satsingsområdermedegnedelmålog forslagtil strategiskegrepoggjennomføringsforslag:

1. Arbeids-, bo- ogservicekommune(ABS-kommune)

2. Reiseliv

3. Industriognyskapning

4. Energi

5. Landbruk,skogbruk

NessetNæringshagehargjennomkommunensbehandlingavSNPfått en koordinerenderolle. I tråd
medde føringersomer lagt for planarbeidetskalplanenrevideresi forhold til nasjonalemål,ny
kunnskap,nyeregionaleføringerogikkeminst,nyelokalebehov.

Tiltaksnemnda

Prosjekteier

og

styringsgruppe

ABS-kommune

Prosjektledelse:

Nessetkommune

Reiseliv

Prosjektledelse:

Næringshageni
samarbeidmed
reiselivslaget.

Industri

Prosjektledelse:
Næringshagen

Energi

Prosjektledelse:
NessetKraftAS

Landbruk

Prosjektledelse:

Landbruksavdelinga

i kommunen

Næringshagenmed
det koordinerende

ansvar.



Forå gjennomføredette arbeidet er det nedfelt at det skalutarbeidestiltaksplanerfor de fem
satsingsområdene.Dettedokumenteter en rulleringavStrategiskNæringsplanoginneholder
tiltaksplanerfor de fem strategiområdene.Arbeidsfordelingennår det gjelderutarbeidelseav
tiltaksplaner er i samsvarmedoversiktennedenfor:

ABS-kommune Reiseliv

Industri &
nyskaping
Aluminium,

mekanisk industri
og bergverk

Energi Landbruk

H
ov
ed
m
ål UtvikleNessettil å bli

et attraktivt valgnår
menneskerskalvelge
et stedåbo ogarbeide

OmsetteNessets
fortrinn innenkultur,
tradisjonerog
naturopplevelsertil
lønnsomforretning

Skapeflere
arbeidsplasserpå
områderder Nesset
harnaturgitte,
komparativefortrinn

Utnytte
mulighet som
kraftkommune
til å fremme
næringsutvikling

Opprettholde
verdiskapingai
landbruket

Sa
ts
in
gs
om
rå
de
r

Fellesvisjon
Sentrumsutvikling
Kommuneplanrullering
Boligbygging
Tilretteleggefor
kulltur ogarbeidi lag
ogorganisasjoner
Næringsutviklingsskal
ivaretasav
næringshagen
Utviklebygdelagene
Offentligservicekontor

Overordnet
strategiplan
Utviklefelles
produktpakke
Fellesmarkedsføring
Etablereen felles
salgs- og
markedsorganisasjon

Mekanisk:
Kompetanseutvikling
ogFoU
Aluminium:
Fortrinninnen
gjenvinningsindustrien
Bergverk:
Konverterekartlegging
til virksomhet

Lave,
forutsigbare
strømprisertil
alle
Småkraftverki
regiav
grunneiereog
NessetKraft
Fullførutbygging
avbredbåndog
fiberkabel
Tilretteleggefor
alternative
energikilder

Synliggjøre
landbruketlokalt
Bedre
økonomien
Sikre
rekrutteringen
Næringsutvikling
medbasisi
landbruketog
bygdene
Arealplanlegging
pålandbrukets
premisser
Strategifor
utviklingav
naturbasert
næringsliv



SATSINGSOMRÅDE1 NESSETSOMABS-KOMMUNE
Arbeidet innenforsatsingsområdet”Nessetsom!BS-kommune”harvært ledetavJohnHelge
Frøystadsomer prosjektlederfor Vekstkommuneprogrammet.

Hovedmål

UtvikleNessettil å bli et attraktivt valg,nårmenneskerskalvelgeet stedå bo ogarbeide.
Øketilf lytningtil Nessetmedspesiellfokuspåutflyttede Nessetgjeldinger.

Delmål

Nessetkommuneskalinnen2015fremståmedet samordnettjenestetilbudoverfor
næringslivetogbidra til positiveholdningertil næringsutvikling.Skapeet livskraftigsentrum
meden godfunksjonell,estetiskogmiljømessigløsning.

Hovedutfordringer

� Folketallsutviklingeni kommunener enutfordring

� Opprettholdeet høytservicenivåbådeinnenforoffentligogprivat tjenesteytingpga
befolkningsutviklingen.

� Samarbeidmellomnæringsliv ogkommunenom næringsutvikling

� Kommunenbidrar i liten gradtil samfunnsutvikling

� Fånyetableringerogfå arbeidsplasser– en pendlerkommune

� Eidsvåger svaktsomhandelssentrummedstor handelslekkasje

Tiltaksplaner

Strategi1:

Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil attraksjoneneog
aktivitetene i kommunen.



Tiltak 1.1:Sentrumsutviklingfor å definereet tydeligogsterkt
sentrummedfunksjonersomskalbidra til økt bosettingogøkt
handel.Urbaniseringogfortetting

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.2:Etableringav flerbrukshaller grunnleggendefor videre
utvikling

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.3:Tilretteleggefor flere sentrumsnæreleieboligersom
overgangsløsningfor yngremålgrupper,gjestearbeidere,pendlere
oginnflyttere

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.4:Tilretteleggeogopparbeideflere sentrumsnæreboligfelt
i alle bygder.

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.5: Markedsføretilbudet i kommunenfor egneinnbyggere

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.6:MarkedsføreNessetspotensialsombostedog
etableringsstedfor innflytt ere

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.7:StyrkeNessetkommunesimagei media,somattraktiv
ogutviklingsorientert

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket :

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.8:Etableremottaksapparatfor nye innbyggere
(innflytterkontakt påservicekontoret)

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.9:Videreutvikleogformaliseresamarbeidetmellom
kommunenognæringslivet,vedetableringavsamarbeidsforaog
møteplasser.

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.10:Jobbefor å bli en mer utviklingsorientert og
”næringsvennligkommune”

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.11:Sikrearealogutarbeidereguleringsplanerfor arealtil
næringsutvikling

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.12:Arbeidefor økt samlokaliseringognyetableringav
servicetjenestersentralt i kommunen

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



Tiltak 1.13:RulleringavBoligpolitiskplan i 2013

Status:

Formål:

Beskrivelseav tiltaket:

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:

Økonomi:



SATSINGSOMRÅDE2 REISELIV
Arbeidetinnenfor dette satsingsområdetharvært ledet avprosjektlederPiaNordli.

Hovedmål

ÅomsetteNessetsfortrinn innenkultur, tradisjonerognaturopplevelsertil
lønnsom forretningsvirksomhet

Delmål

A. Utviklekommunensattraksjonertil å bli blant Romsdalsbestbesøkte

B. Nessetskalbli aktivitets- ogopplevelseskommunenr. 1

Hovedutfordringer

� Folketallsutviklingeni kommunener enutfordring

� Opprettholdeet høytservicenivåbådeinnenforoffentlig ogprivat tjenesteytingpga
befolkningsutviklingen.

� Samarbeidmellomnæringslivogkommunenom næringsutvikling

� Kommunenbidrar i liten gradtil samfunnsutvikling
� Fånyetableringerogfå arbeidsplasser– en pendlerkommune

� Eidsvåger svaktsomhandelssentrummedstor handelslekkasje

Strategier

1. Styrkeinfrastrukturenogtilgjengelighetentil attraksjoneneog
aktivitetenei kommunen.

2. Satsepåaktiviteter ogopplevelsergjennomnatur ogkultur
3. Kommunenskalværeen pådriverfor å tilretteleggefor allesomvil drive

medreiselivogturismei Nessetogskalstimuleretil kompetanseheving
blant aktøreneogmotiveredissetil å utviklesegogå samarbeide.

4. Størstmuligandelavverdikjedenskalliggei Nessetfor å sikreen
bærekraftig utvikling



Tiltaksplaner

Strategi1:

Styrkeinfrastrukturen ogtilgjengelighetentil attraksjoneneog
aktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.1:Skapeen helhetlig informasjonsplan.

Status:
Turistinformasjoneni Eresfjordfungererbra i dag,menmanmangleren godløsningfor
turistinformasjoni Eidsvåg.Samordnetinformasjonmangler.

Formål:
Turistenesomkommerskalfå godogtilstrekkeliginformasjonom områdetogde tilbud Nessethar,
ogvi skalværesynligepånett oggjennomsosialemedier.Turistforeningenestilbud skalogsåvære
representerti vårebrosjyrerogkart.

Detskaljobbesaktivt meden midlertidigturistinformasjonfra sommeren2011til en permanent
turistinformasjoner påplassi Eidsvågsentrum.

Beskrivelseav tiltaket:
Opprette samordnedeinformasjonspunkti ulikenivå:

o betjente turistinformasjoner
o ubetjent infostasjon/touch-screen/brosjyrestativ
o infotavlervedinnfartsårene
o arrangementsskilt/bannere
o webbasertinformasjonsverktøy
o opplæringavguiderslikat dehar kjennskapogkunnskapom attraksjonenesomfinnesi

kommunen.
o sosialemediersomf.eks.FacebookogTwitter

Ansvarfor gjennomføring:
Detmåopprettesei arbeidsgruppebeståendeavrepresentanterfra reiselivnæringeni kommunen
ogreiselivsansvarligi kommunensomskalutarbeideenhelhetliginformasjonsplan.

Framdriftsplan:
Oppstart2010.

Økonomi:
Turistinformasjonenhar pr. i dagstøtte gjennomkommunenogNessetNæringsforumAS.

Betjentturistinformasjon:100000,-

Infotavlervedinnfartsårene:4 x 50 000,- (påbegynt 2011,ferdigstilles2013)

Arrangementsskilt/bannere:50000,-



Tiltak 1.2:Nytt internasjonaltkartverktøy for jakt, fiske,turer og
attraksjoner.

Status:
Deteksistererpr. i daget kart for fiskeogsmåviltjakti Nesset,og ikkeoppdatertreiselivskart.Deter
behovfor et nytt ogoppdatertkart for jakt, fiske,turer ogattraksjoner.

(2 ulikekart, ett for jakt ogfiske,ogett for turer ogattraksjoner).Det foreliggernoenlokale
guidebøkerinnenforenkelteaktiviteter,mendisseer kunpånorsk.Kommunenhargod
kartkompetanse,menhar ikkekapasitettil å utleveredissetil desomønskerå trykkeopp kart.

Formål:
Produksjonavkart for jakt, fiske,turer ogattraksjonerpåflere språk(norsk,engelsk,tysk).Kartet
skalogsåværetilgjengeligpåweb.Turistforeningenestilbud skalogsåværerepresenterti våre
brosjyrerogkart.

Beskrivelseav tiltaket:
Starteproduksjonavet godt kart for jakt, fiskeogturer påskiogtil fots, samtattraksjoner.Detmå
opprettesen rutine påtilgjengeliggjøringavkartgrunnlagogkontinuerligoppdateringav
kartinformasjon.

Ansvarfor gjennomføring:
Detmåsettesnedenprosjektgruppe,ogkartkompetanseni kommunenmåutnyttes,samt
reiselivslaget.

Framdriftsplan:
Oppstarti løpetav2012.Ferdigstilt til sommeren2013.Prosjektet”Nessetpåkartet” startet høsten
2010ogvil samarbeidmedFylkeskommunensom deresnyewebsidemorotur.no til publiseringav
ulike turforslagpånett.

Økonomi:
Finansieringoverkommunebudsjettet(Kraftfondet),muligsamarbeidmedMoldeogRomsdal
TuristforeningogKristiansundogNordmøreTuristforening.

Produksjonavnytt kart: 200000,-

Tilgjengeliggjøringogoppdateringavkartinformasjon:100000,-

Merknader:



Tiltak 1.3:Prioritere reiselivsarealerfortløpendei kommuneplanen
ogkommunedelplan.

Status:

Kommuneplanenogkommunedelplanener underutvikling.Deter sattavområdertil hytteområder,
skitrekkogøvrigfriluftsliv.

Formål:
Sørgefor at det finnesarealersomkanbenyttestil reiselivsaktiviteter.

Beskrivelseav tiltaket:
Detmåsettesnedi kommuneplanenhvilkearealersomer planlagtbrukt til reiselivsaktiviteter.eks.
cruisekaipåNauste,vannaktivitetshavnvedEikesdalsvatnet,turistinformasjon.Reiselivetmåvære
en aktør i forbindelse medrevideringavplanverket.Detmåtashensyntil villreinområdenenårdet
settesavreiselivsarealer,ogvi måhellerutnytte dissetil aktivitetersomf.eks.villreinsafarii større
grad.

Detskalogsåaktivt jobbesmedå fastsettearealerfor rekreasjonsskjøringmed
snøscooter/snøscootersafari.

Ansvarfor gjennomføring:
Kommunenmåinviterereiselivslagettil samarbeidi forbindelsemedrevideringavplanverket.

Framdriftsplan:
2014

Økonomi:
Ukjent

Merknader:



Tiltak 1.4:Bedreadkomstentil Mardalsfossen.

Status:
Attraksjonener engodt bevarthemmelighetmedvanskeligtilgangfor turister. Deter myeskog,
bløtt ogdårligsti i storedeleravtraseen- utfordrendetilkommelighet.

Attraksjonener ogsålite kjent ogbesøkt,i forhold ti l verdiendenegentligrepresenterer.Fossefallet
er ogsået yndet turmål for befolkningeni Nessetogregionenfor øvrig.Attraksjonenbidrar til folks
fysiskehelsepåenpositivmåte,mendagenssti setterbegrensningerfor mangepga.utfordrende
fremkommelighet.

Formål:
TilgjengeliggjøreMardalsfossenslikat denpåverdensbasiskanmarkedsføressomet fyrtårn innen
reiselivssatsingeni regionen.Styrkedet lokalereiselivetvedøkt trafikk ogøkt antallovernattingeri
kommuneogi regionen.

Beskrivelseav tiltaket:

o Etablereenopplevelsesveimeduniversellutformingogbru opp til fossen
o Informasjonsstasjonsomforteller historientil Mardalsfossen.
o Tilretteleggeet naturligamfi vedfossen(formidling).

Ansvarfor gjennomføring:
Deter opprettet et prosjektsomi dagjobbermedforstudiet i prosjektet,ogdekartlegger
kostnader,finansieringskilder,eierforhold,verneområderosv.Denneprosjektgruppabestårav
Prosjektlederi VekstkommuneprogrammetJohnHelgeFrøystad,BårdEilivOppigard(Eikesdal
grunneierlag),GunnarAstad(Nessetkommune),PiaT.Nordli (reiselivskonsulent),Klaasvan
Ommeren(Dovrefjellrådet),BjørnØlander(Nessetkommune)ogVegardBellingmo(Møreog
Romsdalfylke).

Framdriftsplan:
Nytrasétil Mardalsfossenvil ståferdig i august2012.

Nårdenneer ferdigstiltpåarbeidetmedfase2 ogopplevelserknyttet til fossenstartesopp.

Økonomi:
Overslag:2 000000,-

Merknader:



Tiltak 1.5:VidereføreAursjøvegprosjektet

Status:
Deter pr. i dagingetbevisstforhold til Aursjøvegensomreiselivsprodukt,ogdet eksistereringen
planfor Aursjøvegensomreiselivsprodukt.

Formål:
Å videreutvikleogstyrkeAursjøvegensomreiselivsproduktgjennomaktivmarkedsføring.

Beskrivelseav tiltaket:
Detmåutarbeidesenplanfor opprustningogbedringavAursjøvegensomreiselivsprodukt
gjennom:

o å ryddeskoglangsveien
o skilting
o sikring
o brøytingogvarsling
o parkering
o markedsføring

Grunneierelangsveien,EikesdalSameieogNessetFjellstyremåtasmedi arbeidet.

Ansvarfor gjennomføring:
Eiernegjennomstyret for Aursjøvegen.

Framdriftsplan:
Prosjektetstartesopp i 2012

Økonomi:Foreløpiguavklart

Merknader: Herer det etablert en prosjektgruppei samarbeidmedAktivMidt-NorgeASog
Sunndalsverten.Prosjekteter i startgropa,mentar siktepåå starteforprosjektetvåren2012.



Tiltak 1.6:Forbedreskiltingenog informasjonenved
Helleristningenepå Bugge.

Status:
Det finnesenegenskjøtselsplander fylket ogkommunensamarbeider.Deter skilt somviser
severdigheti beggeretninger,mendet manglerskilt somviserHelleristninger.

Formål:
Økebesøkstalletogpåsiktøkeinntjeningen.

Beskrivelseav tiltaket:
Detmåsettesoppskilter langsveienfra beggesidersomviserat her finnesdet helleristninger.I
tilleggmådet settesopp infotavlersomforteller om Helleristningenepåflere språk.

Ansvarfor gjennomføring:
Nessetkommunei samarbeidmedStatensVegvesen.Fylkesarkeologen.

Framdriftsplan:Løpende

Økonomi:
Foreløpigtilrettelegginger ferdigfinansiert.Driftskostnaderoverkommunebudsjettetogkostnader
til videreutvikling.Overslag:500000,-

Merknader:



Tiltak 1.7:Utvikle NessetPrestegardsomopplevelsesprodukt.

Status:
Fjøsener ferdigombygdogoffisielt åpnet,ogfremstår somet unikt lokalefor selskap,kursog
konferanser.

Formål:
FormidleBjørnson- ogprestegardshistorietil grupperogenkeltpersoner,ogå utviklePrestegarden
somkurs- ogkonferansesenter.

Beskrivelseav tiltaket:
MarkedsføringgjennomRomsdalsmuseet,Nessetkommunesinhjemmesideoggjennom
reiselivslaget.

Ansvarfor gjennomføring:
Nessetkommunekultur ogservicekontoreti samarbeidmedreiselivskonsulent.

Framdriftsplan:
Driftsformenbør vurderes.Skaldet drivesprofesjonellutleie somkurs- ogkonferansestedmådet
påplassendriftsorganisasjon.

Økonomi:Egetkommunaltbudsjett.



Tiltak 1.8:GjøreEidsvågleiratil en attraktiv badeplass.

Status:
BadeplassenpåEidsvågleirafremståri dagsomen uferdigbadeplass,medpregavmanglende
vedlikehold.Plassenbrukeslitt avbarnefamilierpåsommerstid,mendet er stort potensialfor flere
besøkendeher.Deter sand/leirebunnogveldiglanggrunt,noesomgjørdet til envelegnetbadeplass
for småbarnspesielt.

Formål:
Etgodt badetilbud i Eidsvågsentrumtil barnefamilierogandrebesøkendeer viktigfor å fremståsom
et fullverdigreisemål. I tillegger engodbadeplassmedpåå stimuleretil bolystogå få familier til å
bosettesegher.

Badeplassener ogsåensentraldel i utviklingenavEidsvågsentrumsomer et egetprosjektsomer
startet på.

Beskrivelseav tiltaket:
Grunneieravtalermåpåplass,strandenmåryddesogbearbeides,parkeringsplassmåopprettesogvi
måhapåplasset lite sanitæranlegg.

Ansvarfor gjennomføring:
Vekstkommuneprogrammetgjennomsentrumsprosjektet,Nessetkommune,grunneiere,Nesset
Reiselivslag.

Framdriftsplan:

Økonomi:Ukjent

Merknader:



Tiltak 1.9:Merkingogryddingav turstier.

Status:
Med unntak av DNTstier er det få turstier i Nessetsomer merket og skiltet og endafærre somer
merket av på kart. Dette gjør det vanskeligfor de besøkende(og lokalbefolkning)å finne turstiene.
Nessetkommunehar en rekkefantastisketurmål,ogdasnakkervi ikkebareom toppturer, men like
gjerne om en tursti som går langsfjøresteinene.I tillegg finnes det mange lokale perler/sjeldne
biotoper (turmål)somkanløftesfrem i lyset. Utviklingeni landbruketognaturengjørogsåat det er
mangelokaleturstier somer i ferd medå groned.

Formål:
Å fremmevandreturismeni kommunenogå få kommunentil å fremståsomet stedfor vandringi
alleulikeformer oginformereom uniknatur, samtidighaet organiserttilbud til turister som
kommerhit somønskerlettere aktiviteter.

Beskrivelseav ti ltaket:
Rydde,merkeogskilte10 turstier per bygd.Dissetrengerikkeværelange,menbør ledetil et mål.
Dersomdet ikkeer etablert en skiltmali bygdaanbefalesdet at malenfor Aursjøvegenfølges.

Ansvarfor gjennomføring:

Bevilgingav midler ti l gjennomføring– kommunen. Det må være et lokalt eierskap til selve
prosjektene.Lokalelag og foreninger. Tett samarbeidmed Molde og RomsdalTuristforeningog
KristiansundogNordmøreTuristforening.

Framdriftsplan:

o Avsettemidler
o Forespørrebygder
o Igangsetteprosjekter
o Gjennomføring
o Avleveredokumentasjonavturstier til karttiltaket

Økonomi:Totalt:605.000,-
Perbygd:55.000(11bygder)
1.500,- Planlegging/utvelgelseavstier,dokumentasjoni forhold til kart
14.000,- Skilt/påler
2.000,- Merkemateriale
7.500,- Rydding
30.000,- Infotavle

Merknader: Hengersammenmed tiltak 1.2. Arbeidether er startet på i 2010gjennomprosjektet
”Nessetpåkartet”.



Tiltak 1.10:Oppkjøringogmerkingavskiløyper,utarbeidelseav
løypekart.

Status:
Deter oppkjørteløyper:Gammelsetra– Måsvatnet,Kanndalen,Langedalen,Raudsandfjellet,
Kleppen.EidsvågfjelletogRødfjellet� idrettslagetharfått SMIL-midler til å lageløypekart.

Formål:
Å fremmeskiturismenå få kommunentil å fremståsomet ideelt stedfor skigåing.

Beskrivelseav tiltaket:
Kartmedløypebeskrivelsemåutarbeides.Kartog informasjonvedløypestart.Oppdatert
løypeinformasjonpå internett.

Ansvarfor gjennomføring:
Lokaleidrettslagmedstøtte fra Nessetkommune– kultur, Nessetkommune– næringogmiljø.

Framdriftsplan:
Ferdigkart og informasjon– desember2010.Tiltaketfaller naturliginn under”Nessetpåkartet”-
prosjektetsomer startet opp.

Økonomi:
Kultur,næringogmiljø – arbeidstid.

Merknader:
Sefor øvrigtiltak 1.2 når det gjelderproduksjonavkart.



Tiltak 1.11:Bedreinformasjonenom fiskemulighetenei fjord, fjell,
elv ogferskvann.

Status:
Fjord:begrensetaktivitet, skyldesmangelpå tilbud, lite båtutleie.Elv:to storeaktører,mendet er
plasstil flere.Ferskvann:mangemuligheter,dårliginformasjonogmanglendemarkedsføring,
mangelfull kultivering?

Formål:
Bedreutnyttelseavpotensialet,det er muligfor flere aktørerå utnytte stor ledigkapasitet.Man kan
sysammentilrettelagte pakkerhvor manf.eks.kankombinerefjell, elvog fjordfiske,for å tiltrekke
ossflere turister somer interessertei fiske.Fellesfiskekort?

Beskrivelseav tiltaket:
Informereom fiskemulighetenei fjellvann,elverog fjord, samtbåtutleie.

Ansvarfor gjennomføring:
Privatereiselivsaktører,grunneiere,fjellstyret,Nessetkommune.Detbørnedsettesen
arbeidsgruppemedrepresentanterfra nevnteorganerfor å utarbeideen fellesplanfor fiskei
kommunen.

Framdriftsplan:
Oppstarti løpetav2012.

Økonomi:Ukjent

Merknader: Hengernært sammenmedtiltak 1.2



Tiltak 1.12:Komplettere jakttilbudet i kommunen på bådestor- og
småvilt.

Status:
Det finnes salgav jakt i dag,hvor reinsjaktastort selgeslokalt, småviltjaktselgesregionalt,mens
hjortejakt selgesi noe mer nasjonalt. Det finnes en rekke små aktører og det er i liten grad
samarbeidom salg.Det finnesogsået visst samarbeidmedeksterneparter somDinTurog iNatur.

Med unntakavovernattingselgesdet i liten gradandretjenesterknyttet til jakta.

Jaktsalgkan noe generelt sett sies å være et produkt med et stort potensial for å utvide
omsetningengjennomå ta et større grep i verdikjeden,men dette blir vanskeligpga aktøreneer
småog investeringermådekkesgjennommarginalomsetning.

I tillegger forvaltningenav de ulike jakttypenei størreeller mindre gradsentralt forvaltet noe som
kanværemedpåå redusereforutsigbarhetenfor selgerne.

Formål:Forbedreinfrastrukturenfor å muliggjøresalgavet merkomplett jaktprodukt

Beskrivelseav tiltaket:
Etableringavminimum4 godkjenteslakteplasser.

Ansvarfor gjennomføring:Lokaltansvarogeierskaptil slakteplassene

Framdriftsplan:
Oppstarti løpetav2012.

Økonomi:Ukjent

Merknader:



Tiltak 1.13:Etablerealpinanleggi Nesset.

Status:Det finnes3 ulikealternativeri Nesset:

� Eikesdal,et størreområdemedplasstil flere skiheiserogtraseerbådeekstremkjørerog
barn

� Eresfjord,et mindreogmer ”familiært” alpinområde
� Vistdalsheia,et enkeltanleggi tilknytningtil et hytteområde

Allealternativeneavventergodkjenningavkommuneplan.Eikesdalhar alleredeutbyggerpåplass
somønskerå startesåsnartsommulig.

Nessetharet sværtbegrensetbesøks-/overnattingsantalli vinterhalvåret.Dettehar bl.a.
sammenhengmedat kommunenharet sværtbegrensetaktivitetstilbudi vinterhalvåret.

MoldeogRomsdalTuristforeninghar konkreteplanerpågangom byggingavny turisthytte i
Kanndalen.Dettevil væreet løft for områdetoget evt. alpinanlegg.

Formål:
Skapeet vinteraktivitetstilbudsomøkerbesøks-/overnattingsantalleti vinterhalvåret.Legge
forholdenetil rette for en ”stor” reiselivsaktørsomkanfungeresomet lokomotiv i reiselivetog
skapestoreoverrislingseffekter.

Beskrivelseav tiltaket:
Disponerearealertil, regulereogbyggeut alpinanlegg.

Ansvarfor gjennomføring:

Disponering(kommunedelplaner)oggodkjenningavregulering:Nessetkommune

Utbygging:Investorer

Framdriftsplan:

Økonomi:Saksbehandleresarbeidmedferdigstillingavkommune- ogreguleringsplaner.Innleieav
konsulentertil utredningsarbeid.



Tiltak 1.14:Tilretteleggeaktiviteter ogopplevelserfor personer
med begrensedebevegelsesmuligheter(lavterskeltilbud).

Status:
Ingenstrategipr. i dag,sværtlite utviklet i kommunen.Det finnesen tursti langsVisamed
tilrettelagte fiskeplasserfor funksjonshemmede.

Formål:
Tiltrekke”lavterskelorganisasjoner”til å leggesineaktiviteter i kommunen,samtat det er
tilgjengeligfor lokalebrukere.

Beskrivelseav tiltaket:
Eksempler:sti langsEidsvågelva,sti langsEiramedfiskeplasser,tilretteleggingfra riksveifor
fjordfiskevedPaulen.Finneet egnetvannfor innlandsfiskesomkantilretteleggesfor formålet.
Naturstitilrettelagt for funksjonshemmede(Prestneset).Kano- ogbåtutleie.Tilrettelegge
Eidsvågleirasombadeplass.Scootertransporti samarbeidmedidrettslaget,Snøscooterklubbenog
Aktivitetstjenesten.

Ansvarfor gjennomføring:
Oppretteen arbeidsgruppesomharkompetanseinnenforområdet,f.eks.:brukere,reiselivsaktører,
fagpersoner(fysio- ogergoterapeut).Denneskalsepåmuligetiltak ogtilrettelegging.

Framdriftsplan:
Arbeidsgruppennedsettesi løpetav2012.

Økonomi:
Ukjent

Merknader:
Gruppenharsett pådette sommegetviktigdadet i fremtidenvil bli stor fokuspådette ogde
destinasjonersomhar godelavterskeltilbudvil nyte godtavdestøtteordningersomer knyttet til
dette. Hengernært sammenmedtiltak 1.8



Tiltak 1.15:Etablerecruisehavni Eresfjord

Status:
Nessetkommuneblehøsten2011kontaktetavMoldeHavnIKSsomønskerå etablereen
cruisehavnpåNaustei Eresfjord.

Formål:
Eresfjordskalbli enkjent cruisedestinasjonsomresultereri økt inntjeninghosaktørenei Nesset,
samtbidra til å settekommunenpåkartet i reiselivssammenheng.

Beskrivelseav tiltaket:
Disponerearealertil, regulereogetablerecruisehavn.Etablereogkartleggeturer i samarbeidmed
DMR,markedsføringogsalgtil cruiseselskaper.

Ansvarfor gjennomføring:
VekstkommuneprogrammetNesset kommune,MoldeHavnIKS,DestinasjonMoldeogRomsdal.
Disponering(kommunedelplaner)oggodkjenning avregulering:Nessetkommune

Framdriftsplan:
Salgtil cruiseselskaperstartervåren/sommeren2012,visningsturersommeren2012,prøveseilinger
sommeren 2013,fasteseilingerfra sommeren2014.

Økonomi:
Egetbudsjett i prosjektplan.

Merknader:



Strategi2:

Satsepå aktiviteter og opplevelsergjennomnatur og kultur.

Tiltak 2.1:MarkedsføringavNessetsomreiselivsmerkevare.

Status:
Vihar visjonen”JegvelgermegNesset”,menvi måvurdereom det trengsenreiselivsstrategisom
profilerer reiselivsmerkevarenNessetbedre.

Formål:
ProfilerehvaNessetharå tilby avulikeaktiviteterogopplevelser,samtvisetil deulikeaktørenei
kommunen.

Beskrivelseav tiltaket:
ProfilerekommunengjennomVisitNorway,DestinasjonMoldeogRomsdal,FjordNorgeogandre
markedsføringskanaler,samtgjennominternett ogsosialemedier.Redaksjonellomtalei lokalog
nasjonalmedia,deltakelsepåmesser i innlandogutland,representereogselgeNessetsom
reiselivsprodukt.Vi er medpåweb-løsningentil DestinasjonMoldeogRomsdali stedetfor å lage
våregenhjemmeside.

Ansvarfor gjennomføring:
Vekstkommuneprosjekteti samarbeidmedreiselivslaget. Setiltak 3.1Opprettestilling:
Reiselivskonsulent.

Framdriftsplan:
Kontinuerligmarkedsføringi samarbeidmeddestinasjonsselskapet.

Økonomi:
Kommunenfinansierergjennomeierskapi DestinasjonMoldeogRomsdal.Delfinansieringbørogså
skjegjennom Vekstkommuneprosjektet.

Merknader:
Detteer generellmarkedsføringavNessetsomreiselivsmål.Setiltak 3.1Opprettestilling:
Reiselivskonsulent.



Tiltak 2.2:GjøreNesset kjent somtoppturdestinasjon.

Status:
DNTharnoenregelmessigarrangertetoppturer i Nessetpåvinteren.Fjelleneer myebrukt, men
ikkei organiserteformer.Potensialeter myestørrefor reiselivsaktørene.Skjortarenneter et godt
etablert vinterarrangementmedstørrepotensial.Det finnesmangegodebøkeri dag,bla. ”Til topps
i Nesset”somgir godeturbeskrivelser.

Formål:
Genererestørretrafikk medpositivesynergieffekterpåovernatting,bespisningogøvrighandel.

Beskrivelseav tiltaket:
Markedsføringgjennominternett, sosialemedier,kart ogbrosjyremateriale.Hainformasjonom
ulike turer tilgjengeligtil enhvertid. Detmåskapeset tett samarbeidmednabokommunene
SunndalogRauma.

Ansvarfor gjennomføring:
Vekstkommuneprogrammet(reiselivsansvarlig)i samarbeidmedMoldeogRomsdalTuristforening,
KristiansundogNordmøreTuristforeningogDestinasjonMoldeogRomsdal.NessetReiselivslag.

Framdriftsplan:
Fortløpendemarkedsføring.

Økonomi:
FinansieringgjennomVekstkommuneprogrammet.

Merknader:



Tiltak 2.3:GjøreNessetkjent somklatredestinasjon(sommerog
vinter).

Status:
Eresfjorder et eldoradofor klatrerepåulikenivåer,alt fra ViaFerrata(enferdigboltet klatrerute)til
mer avanserteruter for erfarneklatrere.Eikesdalharblitt omtalt somet avverdensbestestederfor
isklatring.

Formål:
Genererestørretrafikk medpositivesynergieffekterpåovernatting,bespisningogøvrighandel.

Beskrivelseav tiltaket:
Markedsføringgjennominternett, sosialemedier,kart ogbrosjyremateriale.Hainformasjonom
ulike turer tilgjengeligtil enhvertid.

Ansvarfor gjennomføring:
Vekstkommuneprogrammet(reiselivsansvarlig)i samarbeidmedMoldeogRomsdalTuristforening,
KristiansundogNordmøreTuristforeningogDestinasjonMoldeogRomsdal.NessetReiselivslag.

Framdriftsplan:
Fortløpendemarkedsføring.

Økonomi:
FinansieringgjennomVekstkommuneprogrammet.

Merknader:



Tiltak 2.4:Gi finansiellstøtte til aktørersomønskerå starte opp
med reiselivsbaserteaktiviteter ogovernatting.

Status:
Kommunenhar i dagbegrensetstøtte til aktørersomønskerå starteopp reiselivsbaserte
aktiviteter.Nessethar få aktivitetstilbydere,ogdennetrendenmåsnusfor å hengemedi
reiselivsutviklingeni framtida.Turisteneserikkelengersåmyepåhvordeskalreise,menhvaslags
aktiviteter somfinnesder.Damåtilbudet utvikles.

Formål:
Å oppmuntretil å skapesinegenarbeidsplassfor å genererearbeidsplasser/årsverk,for igjenå
kunnetilby et bredt utvalgavaktiviteterogopplevelsertil besøkendei Nesset.

Beskrivelseav tiltaket:
Nessetkommunebeståravfjord, elvog fjell, ogdet er ingenbegrensningerpåhvilkeutendørs
naturbaserteaktivitetervi kantilby heleåret.Sykkel,ski,fotturer, jakt, fiske,klatring,isklatring,
kano/kajakk,ridningetc. - vi skalkunnetilby uteaktiviteter for enhversmakogfysiskform. I tillegg
har vi kulturhistoriefra steinalderenviaBjørnsontil kraftutbyggingogMardølasomsammenmed
dennaturbaserteopplevelsengir osset fortrinn.

Ansvarfor gjennomføring:
Kommunestyret.

Framdriftsplan:
Umiddelbaroppstartgjennomkommunebudsjettfor 2012.

Økonomi:
StøttegjennomKraftfondetbørværeet viktig framtidigvirkemiddelfor reiseliveti Nesset,sammen
medandrefond ogtilskuddsordningeri kommunen.Denenkelteaktør måoppfordrestil å søke
midlergjennomInnovasjonNorgeogandre,gjernei samarbeidmedNessetNæringshagesomhar
oversiktoverdeenkeltestøtteordningenesomer tilgjengeligetil enhvertid.

Merknader:
Deter viktigat søknadersomgenerererarbeidsplasser/årsverkblir prioritert fremfor søknaderfra
aktørersomkunhar dette somtilleggsnæring.



Tiltak 2.5:Gikonkret finansiellstøtte til aktiviteter somteater,
utespel,idrettsarrangementogulike ”dager”, samtprioritere
ressursertil disse.

Status:
Deteksistererenvissfinansiellstøtte viakulturbudsjettetogdet gisogsåstøtte i form av
arbeidskraft.Fond,privateaktørerogstatligestøtteordningerer ogsåbidragsytere.

Formål:
Å gjøredissearrangementenestørreogbedreog trekkeflere folk til Nesset.Dettevil føre til økt
interessefor kommunenutadogunderbyggelokalpatriotisme.

Beskrivelseav tiltaket:
Setteavmidlerogressursertil gjennomføringavarrangementer innenfor idrett ogkultur.

Ansvarfor gjennomføring:
Kulturenheteni Nessetkommunei samarbeidmedlokalelagog foreninger,evt.
arrangementsansvarlig(setiltak 3.2)

Framdriftsplan:
Kontinuerlig.

Økonomi:
Overkommunebudsjettet,anneneksternfinansiering,sponsorer.

Merknader:



Strategi 3:

Kommunenskalværeenpådriver for å tilrettelegge for alle
somvil drive medreiselivog turismei Nessetog skal
stimuleretil kompetansehevingblant aktøreneog motivere
dissetil å utvikle segog å samarbeide.

Tiltak 3.1:Opprette en permanent stilling: Reiselivskonsulent.

Status:
Kommunenhardelfinansiertet 3-årigprosjekt,Vekstkommuneprogrammet,hvordet er ansatten
personi 100%stillingsomskaljobbeutelukkendemot reiseliveti Nesset.Forå opprettholde
”trykket” i reiselivetogsåetter denne3-årsperiodenmådet opprettesenstillingsom
reiselivskonsulenti kommunensomskalhakonkretedriftsrettedearbeidsoppgaver.

Formål:
Formåleter å sikrestadigvekst innenreiseliveti kommunen.

Beskrivelseav tiltaket:
Dennepersonenskalværeenutøvendereiselivskonsulentfor reiselivslagetogbørhafølgende
arbeidsoppgaver:

- markedsføringavkommunenogenkeltaktører(ansvarfor hjemmeside,brosjyrer,deltakelse
påmesserosv.)

- sekretærfor NessetReiselivslag
- arrangereulikekursfor å sikrekompetansehevingblant aktøreneogå bistådemi

produktutvikling,sikresamarbeidmellomaktører
- væreenkontaktpersonfor destinasjonsselskapetogevt. leverandører
- væreenaktivdelavturistinformasjonen(kontor i nærheten)

Ansvarfor gjennomføring:
Nessetreiselivslagogkommunen

Framdriftsplan:Oppstartjanuar2014.

Økonomi:Reiselivslagetmedtilskuddfra kommunen.Overslag:500000,-

Merknader: Vekstkommuneprogrammeter forlengettil ut 2013.Etterperiodener det nødvendigat
det kommer påplassen reiselivskonsulentsomkanfortsette arbeidet.



Tiltak 3.2:Frigjøredeler avKraftfondet til å satsepå reiselivet i
Nesset.

Status:
Vihar godestøtteordningeri dag,menstoredeleravKraftfondetblir brukt til å betalegammelgjeld
ogi begrensetgradtil reiselivognæringsutvikling.

Formål:
Stimuleretil nyetableringogutviklinginnenreiseliv.Øremerkemidler til brukpåreiselivsnæringeni
kommunen.

Beskrivelseav tiltaket:
GjennomReiselivsplanenarbeidefor å prioritere midler til reiselivssatsingi fremtiden.

Ansvarfor gjennomføring:
Nessetkommunev/kommunestyretog fondsstyrene.

Framdriftsplan:
Umiddelbaroppstart.

Økonomi:
Ukjent.

Merknader:

Tiltak 3.3:Nedsetteprosjektgruppesomskaljobbe aktivt for å
utnytte reiselivsarealenei kommunen.

Status:Ingen.

Formål:
Tiltrekkestoreogsmåreiselivsaktørertil å etableresegi Nesset.

Beskrivelseav tiltaket:
Prosjektgruppenskaljobbeaktivt mot aktuelleinvestorer,samtå utarbeideenveilederfor
nyetableringeri kommunen.

Ansvarfor gjennomføring:
Nessetkommune/Vekstkommuneprogrammeti samarbeidmedreiselivslaget.

Framdriftsplan:Umiddelbaroppstart.

Økonomi:Overslagutarbeidelseavveileder:50000,- + arbeidsinnsats.

Merknader:



Strategi4:

Størstmulig andelav verdikjedenskalliggei Nessetfor å
sikreen bærekraftigutvikling.

Tiltak 4.1:Hafokuspå lokale leverandører av aktiviteter og
produkter.

Status:
Nessetharpr. i dagfå lokaleleverandøreravaktiviteter ogprodukter.Manmå leie inn bla.
turguider,fjellførereogklepperelangveisfra,fordi manikkehardenkompetanseni kommunen.Det
er et stort behovfor kompetansehevinginnenforvisseområder.I et eksempelfra fisketurismenser
manat kundenestadigkrevermer avklepperne, manmåhautdannelseinnenfagetogmanhenter
pr. i daginn klepperefra Sverige.

Nårdet gjelderlokalmat er statuslikedan,det er få somprodusererlokalematvarerogmanmåse
overkommunegrensenfor å få tak i godeprodukter.

Formål:
Formåleter å påseat størstmuligdel avverdikjedenblir værendei Nesset,ogpådenmåtensikreen
bærekraftigutviklingogsårt tiltrengte arbeidsplasserfor innbyggerne.

Beskrivelseav tiltaket:
Utdanningav lokaleopplevelsesleverandører.Dersommansomnyetablert reiselivsbedrifti Nesset
kanvisetil at manakterå benytte lokaleprodukter/opplevelsesleverandøreri ensøknadom midler,
skaldisseprioriteresforan søknadersomikkehar til hensiktå benytte ressurserlokalt. Forå kunne
tilby lokaleopplevelsesleverandøreri fremtiden trengermankompetansehevingpåulikeplan.Her
måNæringshagenoghopp.idværeen sentralaktør i forbindelsemedkursarrangementer.

Ansvarfor gjennomføring:

Framdriftsplan:Kontinuerlig

Økonomi:Ukjent

Merknader: Dette tiltaket er genereltoggårpåå prioritere evt. søknaderommidler.



Tiltak 4.2:Hafokuspåsamarbeidogsamhandlingmellom aktører
for å fremme lokal verdiskapning.

Status:
Man serat det er en tendenstil lite samarbeidblant aktørerinnadi kommunen,ogover
kommunegrensene,manserpånaboensomen konkurrentfremfor ensamarbeidspartner.Denne
trendenmåsnusfor å i fremtidenkunnetilby det de tilreisendeetterspør.

Formål:
Formåleter å utviklereiseliveti Nessetog regionenfor øvrigsammen.Vimåhengemedi den
regionaleogglobaleutviklingenfor å kunnekonkurrereom turistene.

Beskrivelseav tiltaket:
Dersommansomnyetablertreiselivsbedrifti Nessetkanvisetil at manønskerå samarbeideog
samhandlemedandreaktøreri ensøknadom midler,skaldisseprioriteresforansøknadersomikke
har til hensiktå gjøredette.

Ansvarfor gjennomføring:
Reiselivslagetskalstimuleretil samarbeidogsamhandlingi Nessetogmellomkommunene.Herhar
ogsåhverenkeltaktøret stort ansvar for egeninnsats.

Framdriftsplan:Kontinuerlig.

Økonomi:Ukjent

Merknader: Dette tiltaket er genereltoggårpåå prioritere evt. søknaderom midler.



SATSINGSOMRÅDE3 INDUSTRIOGNYSKAPNING
!nsvaret for arbeidetmedsatsingsområdet”Industri ognyskapning”har værtNessetNæringsforum
ASv/ dagliglederUlrik SverdrupMolton.

Satsingsområdeter primært innenaluminium,mekaniskindustriogbergverk.

HOVEDMÅL

Skapeflere arbeidsplasserpåområderder Nessetharnaturgitte,komparativefortrinn.

Delmål

Nessetskalfremståsomnyskapendevedå satsepånyebedrifter ogøkt
innovasjoni etablertebedrifter.

Hovedutfordringer

� Mangelpåprosjekterfor utnyttelseavmineral- ogbergverksressurser

� Mangelpået industrieltmiljø for kompetanseogteknologiutvikling

� Detmåarbeidesfor å skapemiljømessigtroverdighet

� Mangelpåtilgjengeligeogattraktivenæringsareal

Strategiskegrepoggjennomføring

Med utgangspunkti de problemstillingeneogutfordringenesomer nevntovenfor,haren
utformet følgendestrategier for industriognyskaping:

1. Arbeidefor å inspirereungetil å tenkenytt og til å skape
verdier

2. Arbeidefor å få innført redusertarbeidsgiveravgifti Nesset
3. Videreutviklenæringshagensomarenafor bedriftsetableringer

ogkompetanseoverføring
4. Sikretilgjengeligenæringsareal
5. Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlagfor

forretningsmessigvirksomhet
6. Gjennomføreenbærekraftigutviklingavdeponifor forsvarlig

lagringavavfall



Strateginr. 1 Arbeidefor å inspirereungetil å tenke nytt og til å
skapeverdier

Tiltak nr. 1 Arbeidefor å utvikle barn ogungeskreativitet, skaperglede
ogtro på segselvvidereføresgjennomarbeidet medUngt
Entreprenørskap.

Bakgrunn I Nessetdrivesdet alleredeet godtarbeidfor å utviklebarnogunges
kreativitet, skapergledeogtro påsegselvgjennomet samarbeid
mellomskole,næringslivogoffentligevirksomheter.

Formål Sikreat det etablerteoglangsiktigearbeidetmedUngt
Entreprenørskapvidereføres.
Arbeidetmedentreprenørskapblant barnogungei Nesset skalbidra
til å:
� Utvikle barnogungeskreativitet,skapergledeog tro påsegselv
� Gi barnogungeforståelsefor betydningenav verdiskapingog
nyskapingi næringsliveti Nesset
� Motiverebarnogungetil åkommetilbaketil Nessetetterendt
utdanning
� Fremmebarnog ungessamarbeidsevneogansvarsbevissthet
� Gi forståelsefor ogkunnskapometikk ogregleri nærings- og
arbeidslivet
� Styrkesamhandlingeni lokalsamfunnetmellomnærings- og
arbeidslivetogskolene

Innhold Arbeidetskalgjennomføresi tråd med denasjonaleføringenefor Ungt
Entreprenørskap.I dagdeltarbarnogungei Nesseti arbeidmed

� Vårt lokalsamfunn
� Elevbedrift
� Gründercamp
� Økonomiogkarrierevalg

Mellomskolenei NessetogNessetNæringsforumASer det enighet
om at arbeidetskalvidereføresogutviklesi samarbeidmed
næringsliveti kommunen.

Ansvar IndreNessetbarne- ogungdomsskule
Eidsvågbarne- ogungdomsskole
Nessetkommunev/Ordføreren
NessetNæringsforumAS
Næringsdrivendei kommunen

Fremdrift Pågående

Kostnad/
finansiering

Ca.20.000kronerpr. år/
NessetNæringsforumAS



Strateginr. 2 Redusere arbeidsgiveravgiften i Nesset

Tiltak nr. 1 Arbeidepolitisk mot sentralemyndigheterfor å få
flyttet Nessetfra sone1atil sone3.

Bakgrunn Fremtil 2004haddeNorgeenordningmeddifferensiertarbeidsgiver-
avgift.Fraogmed01.01.07ble denopprinneligeordningengjen-
innført. 11 avkommuneneble flyttet tilbaketil denavgiftssonensom
de haddetidligere,mens10 kommunerikkefikk gjeninnført10,6%-
deriblantNesset.

Formål Reduserekostnadenefor næringsliveti Nesset

Innhold Nessetkommunearbeiderpolitiskinn mot regionaleogsentrale
myndigheterfor å få flyttet Nessetfra sone1a(14,1%/10,2%).
Primærtønskerenå

Ansvar Nessetkommune

Fremdrift 2013

Kostnad/
finansiering



Strateginr. 3 Videreutviklenæringshagensomarenafor
bedriftsetableringerogkompetanseoverføring

Tiltak nr. 1 Delta i etableringogdrift av AuraNæringshageAS

Bakgrunn Forå kommei posisjontil å delta i det nye,nasjonale

næringshageprogrammet,ble AuraNæringshageASetablertmed

hovedkontori Sunndalogavdelingskontori Nesset.

Formål Sikreat samlokaliseringsmiljøeti Nessetkunnevidereføresgjennom
langsiktig,offentlig grunnfinansierng.Formåleter videreå skape
fremtidsrettedeogkonkurransedyktigebedrifter i distrikteneundermottoet:
«Alltid plasstil en til! »

Innhold AuraNæringshageer endel avSIVAsnasjonalenæringshagenettverk.
Næringshagener en samlokaliseringavflere kunnskapsbasertevirksomheteri
et fellesskapsomframheversamarbeid,erfaringsdelingogkompetanse-
utvikling.

Ansvar AuraNæringshageAS

Fremdrift 2012– 2021

Kostnad/
finansiering

1.200.000kroner
Årligfinansiering:
SIVA 600.000kroner
MøreogRomsdalfylkeskommune 300.000kroner
Medlemsbedriftene 300.000kroner



Strateginr. 4 Sikretilgjengeligenæringsareal

Tiltak nr. 1 Etablerenæringsparkpå Toven

Bakgrunn Deter viktig for kommunenå hatilgjengeligearealersomkantilbystil

næringsdrivendesomønskerå etableresegi kommunen.

Formål Tilretteleggefor næringsarealersomer ferdigregulertogsomkan
opparbeidesrasktmednødvendiginfrastruktursomvei,vann,kloakk,
elkraft ogfibertilknytning.

Innhold Etablereen næringsparkpåTovender det er tilrettelagt for at
virksomheterkanbyggesegopp raskti et attraktivt områdemedsentral
plasseringi forhold til sentraletrafikkåreri kommunenogi et fellesskap
medandrevirksomheter. Detutviklesen reguleringsplanfor
næringsparkensomgjørat igangsettingavbyggingkanskjeraskt.

Ansvar Utbyggeri samarbeidmedNessetkommune

Fremdrift Oppstartplanarbeidi 2013

Kostnad/
finansiering



Strateginr. 4 Sikretilgjengeligenæringsareal

Tiltak nr. 2 Planarbeid– industri-/cruisehavni Eresfjord

Bakgrunn Påinitiativ fra EirawaterASer det igangsattarbeidmedreguleringsplanfor

industri-/cruisehavnvedVorpeneseti Eresfjord.

Formål Leggetil rette for å byggeendypvasskaii Eresfjord

Innhold Gjennomføringavarbeidmedreguleringsplanarbeidi samsvarmed
bestemmelsenei Plan- ogbygningsloven

Ansvar EirawaterAS/Nessetkommune/MoldeogRomsdalHavnIKS

Fremdrift Oppstartplanarbeidi 2012

Kostnad/
finansiering



Strateginr. 5 Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlag
for forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 1 Etablereet regionalt samarbeidfor å bli med i nasjonalt
mineralressursprogram.

Bakgrunn M&Rer landetsviktigstemineralfylkemålt i omsetning. I forhold til

betydningensomnæringenehar,burdelandområdenei regionenvært

myebedrekartlagt.

Formål Økekjennskapentil geologiskeressurseri regionengjennomdeltakelsei
sentralemyndighetersnasjonalekartleggingsprogram.

Innhold Drivepolitiskog fagligpåvirkningsfor å få gjennomførtgeofysiskemålinger
fra fly oghelikopteri M&Rmedutgangspunkti historiskkjente
forekomsteravgeologiskeressurser.

Ansvar NorgesGeologiskeUndersøkelse(NGU)/MøreogRomsdalfylkeskommune

Fremdrift 2014– 2020

Kostnad/
finansiering

Ukjent/FinansieringoverStatsbudsjettetgjennomprogramfinansiering

Merknad Regjeringenhar gitt Norgesgeologiskeundersøkelse(NGU)og

programmetMineralressurseri Nord-Norge(MINN)et tilsagnom 100

millionerkronerover fire år for å kartleggemulighetenefor gullogandre

mineraleri nord.
Geofysiskemålingerfra fly oghelikopteri Nordland,TromsogFinnmark
utgjørstørstedelenavNGUssatsingi MINN.Med utgangspunkti de
geofysiskemålingeneblir det gjennomførtgeologiskoppfølgingmed
feltundersøkelser.



Strateginr.
5

Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlagfor
forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 2 Videreførearbeidetmed å sikreallerederegistrert kartlegging
av geologiskeressurseri Nesset

Bakgrunn GjennomvirksomhetenvedtidligereRødsandGruberble det foretatt malmleting,

prospekteringog registreringavmalmressursergjennombl.a.kjerneboringi store

deleravkommunen.Deter behovfor å kartleggeogsikrede registreringersom

er gjennomført i kommunen.

Formål Sikrealleredegjennomførtkartleggingogregistrering..

Innhold Iverksetteet lokalt prosjektfor å sikrekunnskapom geologiskeressurserog
planeri kommunengjennomet samarbeidmedNGUsNasjonaleBorkjerne- og
Prøvesenteroglokaleressurspersoner.

Ansvar NessetNæringsforumAS

Fremdrift 2013– 2014

Kostnad/
finansiering

Kr.75.000(Anslag)/
FinansieringgjennomKraftfondet

Merknad Detteer et arbeidsomdet hastermedå få gjennomførtsomfølgeavat Det
mesteavkunnskapen somdet er viktigå sikre,innehasavpersonersomharvært
knyttet til tidligereRødsandGruber



Strateginr. 5 Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlag
for forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 3 Videreførearbeidetmed å sikresand- oggrusressurser.

Bakgrunn Sand- oggrusressursenei Vistdaler avnasjonalverdi.Deter ogsåandre

forekomsteri kommunensomer det er viktigå sørgefor enbærekraftig

ressursforvaltningi framtida.

Formål Sikreat grus- ogpukkressursenei kommunenblir godt kartlagtogforvaltet
påen tilfredsstillendemåte.

Innhold Leggetil rette for at det kangjennomføresnødvendigplanarbeidfor å
kunnetilretteleggefor en fornuftig forvaltningfor et viktigbyggeråstoff.
Stimuleregrunneiereogandretil å gjennomførenødvendigplanarbeidi
tråd medMinerallovenogPlan- ogbygningsloven..

Ansvar Grunneier/Tiltakshaveri samarbeidmedkommunen

Fremdrift Varierende

Kostnad/
finansiering

Varierende/Støttefra lokalefond



Strateginr. 6 Gjennomføreen bærekraftig utvikling av
deponi for forsvarliglagringavavfall

Tiltak nr. 1 Ryddeopp i eksisterendedeponi for industriavfall på
industriområdetBergmesterenpå Raudsand.

Bakgrunn På industriområdetBergmesterenpåRaudsander det deponert

industriavfallsomstammerbl.a.fra tidligereresirkuleringsindustri.KLIF

(Klima- og forurensningsdirektoratet)har pålagteierenavområdetom å

ryddeopp.NoeavindustriavfalletliggerpåStatensgrunn.

Formål Sikreat industriavfalletblir behandletogdeponerti tråd med
bestemmelsenei Forurensningslovenogpåleggfra KLIF.

Innhold Grunneierentil deleravområdet,BergmesterenRaudsandAS,har fått
godkjenten driftsplanfor et deponi

Ansvar Tiltakshaveri samarbeidmedmiljøvernmyndighetene

Fremdrift 2013– 2014

Kostnad/
finansiering



Strateginr.
6

Gjennomføreen bærekraftigutvikling av
deponi for forsvarliglagringavavfall

Tiltak nr. 2 Skapeny aktivitet på industriområdetBergmesterenpå
Raudsand

Bakgrunn Industriområdetder tidligereRødsandGruber drevsinvirksomhet,er et

områdeder det liggertil rette for å etablerestørrevirksomhetpga.områdets

utformingoggeografiskeplassering.I tilleggharområdettilgangtil

dypvasskai,oger godt skjermetfra boligområder.Tidligeredagbrudds-

virksomhet gjørat områdetåpnerfor utviklingavet modernedeponiavrene

oglettere forurensedemasseri samarbeidmedmiljøvernmyndighetene.

Formål Etableringavet modernedeponifor reneog lettere forurensedemasseri
samarbeidmedmiljøvernmyndighetene

Innhold Etablereenmodernebedrift for behandlingogdeponiavavfalli samarbeid
medmiljøvernmyndighetene.

Ansvar Firmai samarbeidmedKLIF/Fylkesmanneni MøreogRomsdal

Fremdrift Oppstarti 2013

Kostnad/
finansiering



SATSINGSOMRÅDE4 ENERGI
Arbeidetinnenfordette områdetharvært ledet avTomMeek,dagligleder i NessetKraftAS.

Hovedmåli StrategiskNæringsplan

Utnytte mulighetsomkraftkommunetil å fremmenæringsutvikling

Satsingsområderi StrategiskNæringsplan

� Lave,forutsigbarestrømprisertil alle
� Småkraftverki regiavgrunneiereogNessetKraft
� Fullførutbyggingavbredbåndogfiberkabel
� Tilretteleggefor alternativeenergikilder

VISJONFORNESSETKRAFTAS:

Lokal,verdiskapendeogmedkundeni sentrum

FORRETNINGSIDÉ

NessetKraftASskal:

� væreen sikkerograsjonellleverandøravenergi

� innenegetområdeeie infrastrukturfor energi,bredbånd,telefoni ogfjernsyn

� gjennomen samfunnsansvarligprofil væreen pådriverfor utviklingav
lokalssamfunnet

� tilbyproduktsammensetningertil lsuttbrukeresomkunderetterspør

� arbeideaktivt for denbesteservicefor vårekunder

� inngåsamarbeidmedandreder dette vil fremmeogstyrkeNessetKraft !S’
fremtidigeeksistens

� produserekraft somigjenoptimaliseresi forhold til markedsprisogvannkapasitet

� arbeidefor en rasjonal,miljømessigforsvarligutnyttelseavenergiressurser



Hovedutfordringer

� Fremtidiglokalt eierskapi NessetKraftAS

� SamarbeidogsamhandlingmellomNessetkommuneogNessetKraftAS

� Konkurransedyktigeogforutsigbarestrømpriser

� Egnegunstigetariffer for næringslivet

� RevisjonavAursjøveien

Strategiskegrepoggjennomføring

� Skapeindustriellutviklingbasertpåelektriskkraft

� Byggingavsmåkraftverki et samarbeidmellomgrunneiereogNessetKraftAS

� Skapeindustriellutviklingbasertpåalternativenergi,herunderbioenergi

� Fullføreutbyggingavbredbåndogfiberkabeltil alle i kommunen

� Småkraft,dagensproduksjonogfremtidigeutbygginger



TILTAKSPLANER

Kraftomsetning

Nr. Tiltak Planlagtprosjekt
Utført
prosjekt

1 Nykonsesjonskraftsavtalemedeier, revideres 2012/2013

2 Vurdereprispolitikkentil sluttkunder 2012

3 Vurdereom vi skalprofilereosspåslagavgrønnenergi Heleperioden

4 Vurdereom vi skalprofilereosspåslagavgrønnenergi 2012/2013

5 Vurderevårekraftprisprodukter Heleperioden

6 Utarbeiderisikodokumentfor krafthandel 2013

Bredbånd

Nr. Tiltak Planlagtprosjekt
Utført
prosjekt

1 Utøveeierskapeti SuComASaktivt Heleperioden

2
Eieall fiberkabeli Nessetkommunesomleggesi
samarbeidmedSuComAS Heleperioden

3
EieantennemastinfrastrukturensomSuComASbrukeri
Nessetkommune Heleperioden

4
Jobbefor tilnærmet full bredbåndsdekningfor
innbyggernei Nessetkommune Heleperioden

5
Vurdereå hngeopp fiberkabelpåhøyspentlinjenmellom
EidsvågogSkrøotunnelen Utført

6
Nytte fiberkabelensomleggestil egeninfrastruktur.20%
avkapasiteteni kabelenkanbrukesavNessetKraftAS Heleperioden

7
Ytterligereutbyggingkrevertilskuddogsammenmed
Nessetkommunemåmansepåmuligheterher. Heleperioden



Produksjon

Nr. Tiltak Planlagtprosjekt
Utført
prosjekt

1 GjennomføreutbyggingavGrytneselva 2012– 2014

2 VurdereutbyggingavRaudsandvassdraget Heleperioden

3 VurdereutbyggingavBuggeelva Heleperioden

4
OptimaliseringavMeisal,herunderbedreutnyttelseav
Meisal1 2012- 2013

5 VurdereutbyggingavKvidalselva Heleperioden

6 Vurdereutbyggingavnyesmåkraftprosjekter Heleperioden

7
Vurdereintern kompetanseogressurseropp mot
fremtideneskravogutfordringerknyttet til utbygginger Heleperioden

8
Vurdereoppkjøpavproduksjonsanlegg/småkraftverk
medhenblikkpåå økevolum/portefølje Heleperioden

Muligheterfor øvrig:

Dethenvisestil denopprinneligeplander morgendagensmuligheter er synliggjort.Henviserogsåtil
Energiutredning2010somliggervedlagt.



SATSINGSOMRÅDE5 LANDBRUK
!rbeidet innenforsatsingsområdet”Landbruk”harvært ledet avjordbrukssjefGunnar!stad og
skogbrukssjefJohnWalseth.

STRATEGIER
Hovedmåletfor landbruksnæringai Nessetvil somtidligerenevntværeå arbeidefor at
verdiskapningeni landbruketi Nessetopprettholdes.Dettegjøresvedå bevareogutvikle
eksisterendeproduksjon,ogvedå skapeogvidereutviklenyeprodukter,markederog
næringer.

Strategierangirmåterå nåmåletellermålenepå.

Med utgangspunkti de problemstillingeneogutfordringenesomer nevntovenfor,haren
utformet følgendestrategierfor landbruk/bygdeutvikling:

1. Synliggjørelandbruketi lokalsamfunnet

2. Bedreøkonomien i landbruket

3. Sikrerekrutteringtil et yrkei landbruket

4. Arealplanleggingpå landbruketspremisser

5. Næringsutviklingi tilknytningtil landbruketogbygdene.



Strateginr. 1 Synliggjørelandbruket i lokalsamfunnet
Tiltak nr. 1 Generellinformasjonsvirksomhet
Bakgrunn Menigmann,politikereogmediahar for lite kunnskapom

landbruksnæringenoghvanæringenbetyr for samfunnet.

Formål Gimenigmann,politikereogmediariktig ogpositivkunnskapom
landbruksnæringen.

Innhold Informasjontil
� media
� politikere
� menigmann

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
NessetSkoglag
Nessetkommune

Fremdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Ingenspesielle
Ordningenmedkjøpavkvote fortsetter. Tilskuddsordningenfinansieres
overKraftfondet

Finansiering

Merknad Tilskuddsordningenvil væreavhengigavat ordningenmedkjøpav
mjølkekvotereksisterer.



Strateginr. 1 Synliggjørelandbruket i lokalsamfunnet
Tiltak nr. 2 Opprettholdeogvidereutvikleeksisterende

rådgivningstjeneste.
Bakgrunn Landbruksnæringaer avhengigaven rådgivningstjenestemedgodog

allsidigkompetanse

Formål Gjennomgodrådgivningginæringsutøvernemulighettil optimalutnytting
avgårdensressurser.

Innhold � Opprettholdeserviceni denkommunalelandbruksforvaltningenog
sikreat etatenhar landbruksfagligkompetanse

� Sikrefortsatt økonomiskstøtte til LandbrukNordvest

Ansvar Nessetkommune– fastsettesi budsjettet

Fremdrift Årligforeteelse

Kostnad/
finansiering

Opprettholdebudsjettstøttetil LandbrukNordvest.Opprettholde
tilstrekkeligmedstillingshjemleri budsjettet i forhold til oppgavenivået.



Strateginr. 1 Synliggjørelandbruket i lokalsamfunnet
Tiltak nr. 3 Bedreutnytting av skog- ogutmarksressursene
Bakgrunn Dårliglønnsomheti skogen fører til at det avvirkesfor lite tømmer.

Utmarkagror igjengrunnetmanglendebeiting.

Formål Stimulerertil økt utnytting avskogressursenefor å økeinntektenepå
enkeltbruk.Stimuleretil kvalitets-fremmendetiltak i skogensompå lang
sikt girøkte inntekter.Stimuleretiløkt utnytting avbeite for å motvirke
gjengroing.

Innhold � økt hogst
� ungskogpleie
� økt vedproduksjon
� økt fokuspåbioenergi
� økt vektpåutmarksbeite
� undersøkemuligheterfor effektivogøkonomiskgjerdingmot

utmark

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
SkogeierforeningaNord
NessetSkoglag
Nessetkommune

Fremdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Tilskuddoverspesiellemiljøtiltak i jordbruketogovernærings- og
miljøtiltak i skogbruket.

Strateginr. 3 Sikrerekrutteringen til et yrke i landbruket
Tiltak nr. 1 Opprettholdelandbruksvikarordningen.
Bakgrunn Husdyrbrukerehargenereltlite ferie og fritid. Detteskyldesdårlig

økonomii landbruketsamtat det er vanskeligå få tak i kvalifiserte
avløseere.Dette førerogsåtil at sikkerheteni forbindelsemedsjukdom
blir dårligere.

Formål Bidratil økt sikkerhetundersjukdomoggimulighettil ferie og fritid for
husdyrbrukerne.

Innhold Yteserviceoverforgårdbrukernei Nesset.

Ansvar LandbrukNordvestogNessetkommune

Fremdrift Årligforeteelse

Kostnad/
finansiering

Nessetkommunesetteravårliget beløpsomtilskuddtil
landbruksvikarordningensomLandbrukNordvestnåhar ansvarfor.



Strateginr. 3 Sikrerekrutteringen til et yrke i landbruket
Tiltak nr. 2 Opprettholdemulighetenfor at barnehagerog

skolerkankommepågardsbesøk.
Bakgrunn Deter viktigå gi barnpositiveerfaringerogkunnskapom gardsbruk,skog

ogutmark.Forå sikrerekrutteringatil landbruketmåungdomsikreset
godt utdanningstilbudlokalt.Landbruketmåtrekkesinn i grunnskolenog
informerepositivtom næringa.

Formål Leggetil rette for at ordningenmedgardsbesøkfra skoelklasserog
barnehagerkanfortsette ogeventueltvidereutvikles.

Innhold o Arbeidefor økonomiskkompensasjonfor degardbrukeresomtar i
mot skolerogbarnehager

o Utarbeideet undervisningsoppleggfor brukvedgardsbesøk
o Oppretteet kontaktutvalgsomkanarbeidemed informasjonmot

grunnskoleogbarnehage

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- og Småbrukarlag
NessetSkoglag

Fremdrift Pågående- oppstarthøsten2006

Kostnad/
finansiering

Eventuellekostnaderdekkesvedå søkeprosjektmidlerfra Fylkesmannen
(BU-midler– rekrutteringsperspektiv)

Merknad Detmålageset informasjonsoppleggtil barnehage/grunnskole



Strateginr. 4 Næringsutviklingmedbasisi landbruketog
bygdene

Tiltak nr. Videreutvikleprodukter mot reiselivet.
Bakgrunn Inntekterfra turismeutgjørenbetydeligdel avinntektafor mange

gardbrukere.

Formål Øketilbudet avaktuelleproduktermot reiselivet.Samletmarkedsføringav
uliketilbud.

Innhold Detbørarbeidesmedå utvikleprodukter innenfølgendeområderfor å
øketilbudet til turistene,ogdermedpåsikt styrkenæringsgrunnlagettil
bl.a.gardbrukerne.

o Jaktsalg/jaktguiding/hjortesafari
o Sjøfiskem/guide
o Bedreutnytting av fiskeni Eira/Visa/Eikesdalsvatnet
o Fjellturm/guide
o Båtturer/båtutleie
o Ridetilbud
o Utleiehytter/camping
o Slagavheimelagamat/lokalespesialiteter
o Skogryddingmellomvegenogsjøen
o Aktivvegskilting

Ansvar Grunneierlag/elveeierlag
Reiselivsnæringa
NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
Nessetkommune

Fremdrift Kontinuerligvirksomhet

Kostnad/
finansiering

Enkeltprosjekterkansøkesdelfinansiertbl.a.vedBU-midlerogved
Tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i Landbruket(SMIL-midler)

Merknad Deter enkeltpersonersommåhaidéerogønskeom å gjennomføreegne
prosjekt.Veiledningsapparatetkanhjelpetil i tilretteleggings- og
etableringsfasenogmedskrivingavsøknader.



Strateginr. 5 Arealplanleggingpå landbruketspremisser
Tiltak nr. 1 Sikreat produktive arealerdisponeresslik at de er

egnettil jordbruks- ogskogbruksformålogsåi
framtida.

Bakgrunn Landbruketsviktigsteressurser arealgrunnlagetmed jord-, skogog
utmarksressurser.Omdisponeringavjord- ogskogarealertil
utbyggingsformålskjeretter kommunalevedtak.Dalandbruksdrifter
avhengigavlangsiktigtenkingogsikkerhet for produksjonsarealene,er det
viktigå sikreat jordverntankenblir lagt til grunni arealplanlegginga.Deter
viktigat desomharyrket sitt i landbruketvet hvadeharå forholdesegtil
pådette områdetogat arealplanleggingaforegårpå landbrukets
premisser.

Formål Sikreat produktivearealerblir nyttet til landbruksproduksjonogat
utmarksressurserkannyttesi næringssammenheng.

Innhold Klassifiserearealeneogsynliggjørearealverdienepåarealdeleni
landbruksplanen

Ansvar Nessetkommune

Fremdrift Kontinuerligvirksomhet

Kostnad/
finansiering

Kostnadfinansieresoverkommunensbudsjett
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0 Forord 
 

Strategisk Næringsplan for Nesset kommune er utarbeidet av Molde Kunnskapspark 
AS, i nært samarbeid med Nesset Næringshage AS. Arbeidet har vært ledet av en 
prosjektgruppe bestående av: 
 

• Anders Talleraas, prosjektleder 
• Frank Lien, operativ prosessleder 
• Rolf Jonas Hurlen, ressursperson 

 
For å sikre at flest mulig engasjerer seg i gjennomføringen, har vi benyttet en 
arbeidsform som sikrer deltagelse fra ulike deler av kommunen. En bred 
representativ referansegruppe på 26 personer har vært tilknyttet prosjektet; Magne 
Bugge, Alf Solhjell, Per Magne Brakstad, Turid Øverås, Arnt Inge Ranvik, Olav Rød, 
Eivind Lervold, Ivar Øyen, Jan Ove Svendsli, Jan Erik Nerland, Jarle Botnvik, Finn 
Olsson, Svein Roseth, Eivind Torvik, Bjørn Haugaard, Olav Finnset, Per Egil 
Myrvang, Vigdis Listaul, Svein Farstad, Mie Langset, Odd Arne Langset, Mona 
Aarseth, Anne Marit Svendsli, Ulrik Molton, Olav J. Hole og Hans Gikling. 
 
Deltakerne har gjennom fire samlinger utvist et stort engasjement, og lagt ned et 
fortjenestefullt arbeid i prosjektet. 
 
Samlingene har vært holdt i en uforpliktende form, og en har således skilt mellom 
gruppearbeid, høyttenkning og konstruktive innspill på den ene siden, og den 
formelle beslutningsprosessen på den andre. 
I planen løftes fram fortrinn og styrker, men også svakheter og utfordringer for 
kommunen. En har lagt vekt på å være konkrete og etterprøvbare, både når det 
gjelder resultatmål, og forslag til tiltak/aktiviteter. Prosjektgruppen har prioritert å 
utforme en lett tilgjengelig og kortfattet plan, fremfor mye tekst. 
 
Det er et håp om at planen skal bidra til å skyte fart i næringsutviklingen i Nesset, og 
at denne utviklingen skjer planmessig og strukturert, til beste for innbyggerne og 
næringslivet. 
 
De hovedsynspunkter som blir fremmet i Strategisk Næringsplan gir uttrykk for 
referansegruppens og prosjektgruppens felles syn. Eventuelle svakheter ved planen 
hefter selvsagt kun ved prosjektgruppen. 
 
Prosjektgruppen har etter avtale, rapportert underveis i prosjektet, til oppdragsgiver, 
ved Nesset Formannskap. 
 
 
Molde / Nesset 9. juni 2006 
 
 
 
 
Anders Talleraas  Frank Lien    Rolf Jonas Hurlen 
Prosjektleder   Operativ prosessleder  Ressursperson 
(Sign)    (Sign)     (Sign) 
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1 Innledning 
 

Nesset kommunes utfordringer 
 
Slik beskriver Nesset kommune situasjonen i 2005, i tilknytning til forespørsel om 
utvikling av ny Strategisk Næringsplan: 
 

 ”Nesset kommune har i de siste tre årene hatt en nedgang av industriarbeidsplasser 
på 150, som har ført til betydelige problemer både for næringsliv og kommunen 
generelt. 

 
Nesset kommune har satt seg som mål og snu den negative utviklingen og 
videreutvikle kommunen som et attraktivt bosted og et viktig område for etablering av 
ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomheter. 

 
     Nyskapning og optimisme er nøkkelord, ettersom Nesset kommune fortsatt har gode 

kvaliteter på viktige områder. 
 

Som et ledd i nyskapning er det etablert Nesset Næringshage i samarbeide med 
Molde Kunnskapspark AS og SIVA, og Nesset kommune mener næringshagen vil bli 
et verdifullt bidrag til kommunenes målsetting. 

 
Som ledd i kommunenes satsing vil kommunen utarbeide en Strategisk Næringsplan 
som er av en slik kvalitet at den er et realistisk verktøy for utvikling av kommunen 
framover, og her kommer utfordringen til den som ser seg i stand til å utarbeide en 
strategisk næringsplan etter kommunens overordnede målsetting”. 
 
Molde Kunnskapspark AS i samarbeid med Nesset Næringshage AS fikk oppdraget 
med å utvikle den Strategiske Næringsplan med oppstart høsten 2005. 
 
 
Strategisk Næringsplan 
 
En Strategisk Næringsplan angir retning for en ønsket utvikling, oftest for en fire års 
periode med konkrete tiltak/aktiviteter som rulleres hvert andre år. Gjennom 
strategiprosessene skapes en felles virkelighetsoppfatning av situasjonen, samt 
enighet om viktige satsningsområder for den utvalgte perioden, med konkrete 
tiltak/aktiviteter, samt resultatmål. 
 
Strategiske planer blir med bakgrunn i vår metodikk et aktivt dokument som 
etterspørres og benyttes både av næringsliv, politikere, administrasjon og andre 
innbyggere. 
 
Vårt hovedfokus er realistiske mål med praktiske løsninger og konkrete tiltak hvor 
forankring og medvirkning fra de strategiske interessentene står sentralt. 
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Formålet med strategiplanen har flere sider: 
 

• Utvikle en overordnet næringsstrategi for kommunen 
• Medvirke til en felles strategi – og tiltaksutforming med statlige og 

fylkeskommunale organ 
• Medvirke til at kommunen kommer i forkant av de utfordringer som man 

står ovenfor i årene som kommer 
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2 Kortversjon av Strategisk Næringsplan 
 

M
å
l 

Økt næringslivsvekst 
Nesset kommune skal innen 2015 ha snudd den negative utvikling i befolkningsutviklingen 
Satse på et dynamisk, ungt og utadrettet image 

 

H
ov

e
d-

 
o

m
rå

d
e

r 1 
ABS- 

Kommune 
 

2 
Reiseliv 

3 
Industri/Nyskaping 

Aluminium, mekanisk og 
bergverk 

4 
Energi 

5 
Landbruk/ 
Skogbruk 

H
ov

e
d

m
å

l Utvikle Nesset til å bli et 
attraktivt valg når mennesker 

skal velge et sted å bo og 
arbeide. 

 Omsette Nessets fortrinn 
innen kultur, tradisjoner og 

naturopplevelser til lønnsom 
forretning 

 Skape flere arbeidsplasser 
på områder der Nesset har 

naturgitte komparative 
fortrinn 

 Utnytte mulighet som 
kraftkommune til å fremme 

næringsutvikling 

 Opprettholde verdiskapinga i 
landbruket 

S
a

ts
n

in
gs

om
rå

d
e

r 

Felles visjon 
Sentrumsutvikling 
Kommuneplanrullering 
Boligbygging. 
Tilrettelegge for kultur og   
arbeid i lag og organisasjoner  
Næringsutvikling skal 
ivaretaes av Næringshagen 
Utvikle Bygdelagene 
Offentlig Servicekontor 

 Overordnet strategiplan  
Utvikle felles produktpakke 
Felles markedsføring  
Etablere en felles salgs- og 
markedsorganisasjon 
 

 

Mekanisk 
Kompetanseutvikling og FoU 
Aluminium 
Fortrinn innen 
gjenvinningsindustrien 
Bergverk 
Konvertere kartlegging til 
virksomhet. 

 Lave, forutsigbare 
strømpriser til alle   
Småkraftverk i regi av 
grunneiere og Nesset Kraft 
Fullfør utbygging av 
bredbånd og fiberkabel  
Tilrettelegge for alternative 
energikilder  
 

 Synliggjøre landbruket lokalt  
Bedre økonomien  
Sikre rekrutteringen 
Næringsutvikling med basis i 
landbruket og bygdene  
Arealplanlegging på 
landbrukets premisser 
Strategi for utvikling av 
naturbasert næringsliv 

M
u
lig

h
e
te

r 

Sentral beliggenhet og gode 
kommunikasjoner 
Gode muligheter for økt 
handel 
Næringshagen som 
næringslivets talerør 
Næringshagen som fasilitator 
for nyskapning 
Rekruttering av utenlandske 
familier – fra ”trangbodde” 
områder. 
Pol 
 

 Prosjekt Aursjøvegen 
Inardosenter i Eresfjord  
Ekstremsportsenter i 
Eikesdalen  
Nesset Prestegard 
Naturbaserte opplevelser 
Biologisk mangfold 
Opplevelsesbedrifter 
Utvikling av hytteprosjekt 
Utleievirksomhet 
Skisenter på Lomstjønna 
Dokumentasjonssenter 
Mardalsfossen  

 Landets best kartlagte 
mineralforekomster 
Arbeidskraftreserve med 
relevant kompetanse 
Industritradisjoner  
Dypvannskai 
Landets nest største deponi 
Vatn på flasker 
Kompetansesentret i 
Eresfjord 
 

 Kraftkommune, 
Fornybare naturressurser 
Tilbud om lave strømpriser 
Driftsikkert ”trafikknutepunkt” 
Lav pris på hustomter 
– inklusive 2 års strøm 
 

 Flink på landbruk 
Økt produksjon av Melk og 
kjøttprodukter  
Bedre utnytting av skog- og 
utmarksressursene 
Økt hogst, ungskogpleie, økt 
vedproduksjon, økt fokus på 
bioenergi, økt vekt på 
utmarksbeite 
Utrede mulighet for 
Bygdeservice 
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3 Kommunens utgangspunkt, ståsted 
 
Prosjektgruppen har ikke hatt som mandat, eller ambisjon, å gå i dybden på 
kommunens historiske utviklingstrekk, herunder demografisk utvikling, 
primærnæringsutvikling, industrielt spredningsmønster, utvikling i sysselsettingen i 
tjenesteytende næringer med mer. Vi har basert oss på de kortfattede informasjoner vi 
har mottatt fra kommunen og Nesset Næringshage AS: 
 
3181 innbyggere i Nesset kommune pr 01-01-2005 
3139 innbyggere i Nesset kommune pr 01-01-2006 
 
 
1465 sysselsatte i kommunen i 2004. Næringsstruktur: 

• 389 innen jordbruk, skogbruk og fiske 
• 88 innen industri og bergverksdrift 
• 18 innen kraft og vannforsyning 
• 430 innen offentlig forvaltning 
• 114 innen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 
• 80 innen bygge- og anleggsvirksomhet 
• 50 innen finans, forretningsmessig tjenesteyting 
• 49 innen transport og kommunikasjon 

       
      Pendlere (tall fra 2004) 

 
• 606 pendlere ut av kommunen 
• 366 pendlere inn i kommunen 

 
Arbeidsledige 
 

• 57 personer i 2005 mot 76 personer i 2004 
 
Prosjektgruppens kommentarer til næringsstrukturen, er at Nesset er en 
pendlerkommune med mange arbeidstagere ansatt i offentlig sektor. I dette ligger det 
utfordringer og interessante muligheter, som vi har viet oppmerksomhet i Strategisk 
Næringsplan. 
 
 
Kort beskrivelse av dagens situasjon: 
 
Følgende beskrivelse er mottatt fra Nesset kommune og Nesset Næringshage: 
 
”Nesset fremstår ikke som en samlet og homogen kommune, verken innad eller utad. 
 
Det er spesielle utfordringer for bygdene Rausand, Eresfjord, Vistdal og Eikesdal i 
forhold til arbeidsplasser og folketallsutvikling. 
 
Utfordring i forhold til fylkeskommunale myndigheter: Nesset havner i et vakuum mellom 
Molde og Sunndal. Dette fører til manglende vilje til å prioritere de spesielle utfordringer 
Nesset står ovenfor. 
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Deler av næringslivet i Nesset nyter godt av utbygningen på Nyhamna. Vil Nesset 
oppleve tilbakegang i sysselsetningen som følge av nedtrapning i aktiviteten på 
Nyhamna, og på nytt få arbeidsledighetstall opp mot 7%?” 
 
Men til tross for negative tendenser ender situasjonsbeskrivelsen opp med et optimistisk 
anslag. Kommunen har gode forutsetninger for å løse sine utfordringer, dersom man 
evner å samle seg om noen få satsningsområder, og løser disse i fellesskap med 
næringslivet og regionale- / nasjonale myndigheter. 
 
 
Folketallsutviklingen i Nesset kommune 
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Kommunen Faktisk

Kommunen Middels nasjonal
vekst (SSB)

Kommunen Høy nasjonal vekst
(SSB)

 
Tabellen viser folketallsutviklingen i Nesset frem til 2025 basert på henholdsvis Middel 
nasjonal vekst og Høy nasjonal vekst i henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin 
befolkningsfremskrivning pr. 15. desember 2005.  
 
 
4 Utfordringer for næringslivet i Nesset 
 
Følgende beskrivelse av utfordringene for Nesset er utarbeidet av Nesset Næringshage: 
 
”Nesset har historiske tradisjoner som en landbruks- og industrikommune. Landbruket 
har i alle år hatt en sterk posisjon, mens industrien hadde sin storhetstid i periodene 
med Rødsand Gruver og gjennvinningsbedriftene i ARN-konsernet. Både AS Rødsand 
Gruver og ARN selskapene skapte store ringvirkninger i det øvrige næringslivet i 
kommunen. 
 
Det spesielle ved dagens situasjon for næringslivet i Nesset i forhold til våre 
nabokommuner er at vi har et relativt beskjedent næringsliv. Vi ligger mellom 
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arbeidsmarkedsregionene Sunndal og Molde, og har i forhold til folketallet en relativt 
stor andel som pendler ut av kommunen. Nye arbeidsplasser i kommunen kontra økt 
satsing på å bli en pendlerkommune er nødvendigvis ikke et motsetningsforhold, men 
med Nesset sin sentrale beliggenhet, er det grunn til å tro at nye arbeidsplasser vil føre 
til økning i folketallet, bedre servicetilbud fra kommunens side og en mer attraktiv 
kommune å bo i også for pendlere. 
 
Bygdene i Nesset må ha et oppegående næringsliv for at folk skal bo der og trives. En 
sovebygd/kommune hvor få eller ingen jobber eller hvor de fleste yrkesaktive har lange 
arbeidsreiser, vil sannsynligvis ikke overleve særlig lenge som lokalsamfunn. For 
Nesset sin del er dette en utfordring spesielt i indre deler av kommunen, men også 
industribygda Rausand sliter med både nedlagt skole og butikk. Mangel på 
arbeidsplasser fører ofte til at folk flytter. Noe som igjen er med på å svekke grunnlaget 
for andre arbeidsplasser. 
 
Kommunens sentrale plassering med nærhet til Molde og Sunndal fører til at vi i langt 
større grad enn tidligere må tenke region og samarbeid i stedet for kommunegrenser. 
Også i denne tenkingen må det ligge at Nesset skal ha arbeidsplassene. Spesielt 
innenfor kommunal, statlig og ulike former for personlig tjenesteyting, vil det i årene som 
kommer være en stor utfordring å få arbeidsplassene til Nesset. 
 
For den enkelte bransje kan utfordringene summeres i den følgende: 
 

• Landbruk 
Stadige strukturrasjonaliseringer og krav til effektiv drift fører til færre og større 
bruk. Det er en utfordring å opprettholde verdiskapingen. Det vil også være 
nødvendig å fortsette arbeidet med å utvikle tilleggsnæringer for landbruket for å 
opprettholde sysselsettingen. 
 

• Industri 
Det er gode tider for industrien i vår region. Langset AS, Alumox, og Reox er de 
største industribedriftene i vår kommune. I tillegg kommer noen mindre bedrifter 
innen møbel og mekanisk. Langset er allerede i gang med strategier i forhold til 
”livet etter Ormen”. Alumox og Reox er i oppstarfasen med gjenvinning av 
aluminium og vil ha behov kapital, kompetanse og marked for å lykkes med sine 
planer.  
 

• Reiseliv 
Reiselivet er preget av mindre aktører og består stor grad av ett hotell, hytteutleie 
og noen mindre campingplasser. Utfordringen for disse aktørene er 
videreutvikling for å kunne skape lønnsomme arbeidsplasser rundt om i 
kommunen. 
 

• Handel og servicenæringen 
Denne næringen er i hovedsak lokalisert til kommunesentret Eidsvåg. I tillegg er 
det butikk i Eresfjord, Vistdal og Eikesdal. Flere av butikkene driver godt, men 
befolkningsgrunnlaget er for lite til å etablere spesialbutikker, som er nødvendig 
for å unngå handelslekkasje.  
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• Bygg og anlegg 
Det er gode tider også for bygge- og anleggsbransjen. Da det de siste årene har 
vært relativt liten aktivitet i Nesset, har flere aktører tatt på seg oppdrag også 
utenfor kommunen 
 

• Kommunesektoren 
Kommunen er en viktig arbeidsgiver da den sysselsetter mange kvinner. En 
presset kommuneøkonomi, og den årvisse nedgangen i folketallet er utfordringer 
som må løses på politisk nivå.  
 

Dagens Nesset kjennetegnes ved et næringsliv og en sysselsetting som har sin styrke 
innen pendling, landbruk, industri, handel og kommunesektoren. Hva med 
morgendagens kommune?  Nesset står overfor minst to alternative utviklingsveier: 
 

1. Fortsatt stor pendling, nedgang i landbruket, nedgang i folketallet og en 
presset kommuneøkonomi. Nedgang avler nedgang og arbeidsplasser 
som forsvinner fører til at folk flytter. 

 
2. Vekst gjennom nyskaping, samarbeid og videreutvikling. Ved å styrke og 

videreutvikle eksisterende næringsliv, legge til rette for nye arbeidsplasser, 
utvikle reiselivsnæringen, samarbeide regionalt kan vi fort komme inn i et 
positiv trend, som fører til vekst og utvikling framfor stagnasjon og 
nedgang.” 
 

 
5 Utfordringer / trender 
 
For å kunne utforme en treffsikker og effektiv politikk og strategi, er det viktig å ha en 
felles og riktig forståelse for sammenhenger som innvirker på næringsutviklingen. Det vil 
si innsikt i blant annet de teknologiske, økonomiske og politiske endringsprosesser som 
påvirker rammene og forutsetningene for næringsutvikling og næringspolitikk, lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Den vestlige verden, de gamle industrilandene, står ovenfor omfattende utfordringer: 
 

• Åpen global økonomi med fri(ere) flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker 
• Videre liberalisering av internasjonal handel, blant annet nytt WHO – rammeverk 
• Energietterspørselen øker og det bremser veksten i enkelte land 
• Ny teknologi (blant annet tele- og informasjonsteknologi, bio- og nanoteknologi) 
• Markedene splittes i smale, globale nisjer i stedet for heterogene markeder i 

nære områder, mulighetene for bedrifter som har basert seg på hjemmemarkedet 
svekkes 

• Primærnæringene og industrisektoren i tilbakegang og tjenestesektoren øker 
• Sentraliseringen fortsetter og de unge flytter fra distriktene 
• Eldrebølgen presser økonomien og binder store ressurser 
• Mer fritid og folk reiser mer. Flere og flere søker naturbaserte opplevelser 

 
Naturressurser spiller en viktig rolle for utviklingen av norsk næringsliv. Bytteforholdet 
mellom råvarer og ferdigvarer går stadig i råvareprisens disfavør. 
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Regjeringens overordnede mål for regional- og distriktspolitikk er å medvirke til å sikre 
bosetning og verdiskapning i alle deler av landet. Strategiene for å nå disse målene er: 
 

• Bedre rammevilkår for verdiskapning 
• Konsentrert innsats mot innovasjon og nyskapning 
• Legge til rette for vekstkraftige regioner 
• Desentralisere virkemiddel til regionalt nivå 

 
I Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2005-2008 ligger Møre og Romsdal Fylke sine 
mål- og strategier knyttet til nærings- og regionalutviklingen: 
 

• Nyskapning 
• Kompetansebasert industriell vekst 
• Livskvalitet som næring 
• Energi 
• Attraktive ABS-regioner 

 
Prosjektgruppen har gjennom hele strategiprosessen, lagt vekt på at Nesset kommune 
skal kunne trekke veksler på RUP’en, og utnytte muligheten for å nyttiggjøre seg de 
regionale virkemidlene, i gjennomføring av tiltak og aktiviteter på kommunalt og 
eventuelt interkommunalt nivå. 
 
6 SWOT – Analyse av Nessetsamfunnet 
 

Er Nesset kommune beredt til å møte de utfordringer utviklingstrekkene 
representerer? 
 
Metode for analyse 
SWOT er en engelsk forkortelse som står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, på norsk: styrker, svakheter, muligheter, trusler.    
 
SWOT – analysen er til stor hjelp for å vurdere og erkjenne mulige strategiske valg for 
kommunen. 
 
SWOT baserer seg oftest på dugnadsmetoden og ble gjennomført i plenum, under 
første samling av referansegruppen i strategiprosessen. 
 
SWOT egner seg dårlig på egne ben, da metoden har et generalist preg. Senere i 
prosessen er derfor resultatene fra SWOT-analysen kombinert med andre modeller og 
metoder, som har fanget opp underliggende forklaringsvariabler rundt den spesifikke 
situasjonen vi var interessert i (jfr. f. eks. idemyldring, idedugnad, kreativ 
problemløsning, gruppearbeid, ”hjemmelekser”). 
 
Etter å ha kartlagt styrker, svakheter, muligheter og trusler, vurderte prosjektgruppen 
momentene i forhold til hverandre, som grunnlag for vurdering av strategiske valg. 
 
En del av momentene er ført opp flere steder. Bakgrunnen for dette er at samme 
moment både kan være en svak side og en mulighet. 
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Prinsippskisse 

Positive forhold Negative forhold  
Styrker 

De sterke sidene, som man kan 
bygge på når mål skal nås 
 

Svakheter 
De svake sidene, som man kan 
forsøke å gjøre noe med 
 
 

Nåtid 

Muligheter 
Fordelaktige muligheter som kan 
utnyttes for å nå målene 

Trusler 
Utviklingstendenser som man kan 
begrense sårbarheten mot 
 
 
 

Framtid 
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Oppsummering av SWOT- analysen  
 

Styrker 
 

Vi har: 
 
Strategisk godt plassert mellom Molde og 
Sunndal og stor industrisatsinger. Høy potensiell 
tilgjengelighet 
Gode levekår og høy livskvalitet 
Spektakulær natur 
Ressurssterke nøkkelpersoner med 
entreprenørånd 
Stor arbeidskraftreserve 
Høy arbeidsmoral 
Etablert Næringshage med SIVA-status 
Industriområde, djupvannskai 
Industritradisjoner 
Lokalt eierskap bank 
Kraftkommune, lokalt eierskap i energiselskap 
Landets best kartlagte mineralforekomster 
Spisskompetanse på gjenvinning av aluminium 
Det 2. største deponiet i landet ligger i Nesset 
Tilgjengelige tomter for næring og bolig til 
gunstige priser 
Flink på landbruk 
Fode jakt- og fiskemuligheter 
God på eldreomsorg 
 

Svakheter 
 

Men vi må også konstatere at vi har: 
 
Mangler en overordnet bærende ide som skal 
virke samlende 
Manglende systematisk samarbeid mellom 
kommunen og næringslivet 
Samarbeid mellom de kommunale etatene kan 
forbedres 
Mangel på spenstige prosjektideer 
Lite FoU i næringslivet 
Mangler aktører, kapital og gründere for å utnytte 
attraksjoner og muligheter 
Svak organisering av reiselivet 
Manglende tilrettelegging for reiseliv og 
opplevelser 
Mangel på kremmerånd innen reiselivet 
Mangel på samordnet prioritet i bruken av 
tilgjengelige virkemiddel 
Liten kompetanse innen alternativ energi 
Mangler idrettshall 
Begrenset kulturtilbud 
Mangel på videreutdanningsmuligheter 
Mangler senterfunksjoner 
Svak markedsføring 

Muligheter 
 

Vi ser for oss gode muligheter fremover: 
 
Høy potensiell tilgjengelighet 
Reiseliv og opplevelser. Nesset har de kvaliteter 
som turister etterspør 
Samarbeid og samordning for å 
utnytte de gode forutsetningene 
Naturbasert reiseliv 
Jord- og skogbruk har potensialer for 
produktutvikling og videre foredling 
Kultursatsing 
Kraftkommune med energikompetanse 
Gode muligheter for småkraftverk 
Muligheter for lave strømpriser 
Noe innovasjonskapital gjennom Næringsfond 
Næringslivet er fleksibelt i forhold til nye 
utfordringer/omstillinger 
Stimulere til entreprenørskap 
Høy dekning av Bredbånd 
 

Trusler 
 
Vi ser også at vi er sårbare: 
 
Kan bli liggende i et vakuum mellom Molde og 
Sunndal 
Attraktive handelssentra i nærheten! 
Få insentiver til forandring 
Nesset svekkes når aktiviteten på Ormen Lange 
trappes ned 
Mediaprofil 
Lavt innbyggerantall 
Nedgang i folketall, sentralisering, ungdomstap 
og kompetanseflukt 
Ensidig næringsstruktur 
Mangel på arbeidstilbud for arbeidskraft med 
høyere utdanning, for ungdom og kvinner. 
Arbeidsledighet 
Kretser står mot hverandre 
Miljøprofil 
Verneplan 
Konkurransesituasjon/globalisering 
Hotellkapasitet 
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Fra SWOT analyse til strategisk grep og handlinger 
 
Det bilde av trusler og muligheter som referansegruppen og prosjektgruppen i fellesskap 
kom frem til, ble brukt som grunnlag for å diskutere strategier for å unngå de 
førstnevnte, og realisere de sistnevnte. Strategiene er de hovedveiene vi velger fra 
ståstedet til målet, dvs. de veier som er de mest hensiktsmessige for å komme raskest 
mulig til målet, og som vi mener vil gi best mulig måloppnåelse. 
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7 Visjon 
En sentral problemstilling for Nesset kommune er at man mangler en overordnet 
bærende ide for kommunen som kan virke samlende. 
 
Prosjektgruppen foreslo derfor at det ble utlyst en ”logo- og slagordkonkurranse”, i regi 
av Nesset Næringshage, for å finne frem en informativt og identitetsskapende logo og et 
samlende slagord for Nesset kommune. Litt av poenget med en slik tilnærming var at 
man ønsket at folkelig engasjement og eiendomsforhold til prosessen omkring det å 
skape en visjon for Nesset. 
 
Etter en omfattende prosess, hvor hele befolkningen ble invitert til å delta, ble følgende 
logo og slagord valgt: 
 

 
”Jeg velger meg NESSET” 
 
 
Juryens begrunnelse for valget: 
 
Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, og det kan vi 
forstå med de inntrykkene han fikk fra barndommen 
sin på Nesset Prestegard. Våren er en fantastisk tid 
med hvite fjell, skummende fosser, grønne lier og 
blå fjorder, og han valgte seg Skjorta i diktet 
Romsdalen – ” Der inne Skjorten”. Skjorta er også 
et kjent seilingsmerke fra gammelt av og er et 
landemerke midt i kommunen. 
 
Vi inviterer deg til å velge Nesset hele året. Her kan 
du bo, arbeide og feriere. Fjorden og elvene er fulle 
av fisk, fjellene og skogen bugner av vilt og bær og 
vi har frisk luft og flotte turmuligheter hele året for 
den som vil. 
 
Vi har et variert næringsliv med industri, landbruk, 
og en godt utbygd servicenæring. Kommunene har 
gode barnehager, skoler, institusjoner og et 
mangfoldig og rikt kulturliv. 
 
Nesset kommune tar vare på både innbyggere og 
gjester – vi håper du vil velge Nesset! 
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Teoretisk tilnærming til logo og slagord: 
I arbeidet med strategiplanen kom det frem i referansegruppen at vi har behov for å 
samles om en visjon eller slagord for Nesset. Visjonen skulle være et informativt og 
identitetsskapende symbol for Nesset, som skulle bygge opp om våre positive  
 
kvaliteter som bosted, etableringssted, møtested og reisemål. 
 
”Jeg velger meg Nesset” er en visjon som beskriver våre kvaliteter og mål. Samtidig 
innleder den en ny giv i Nesset gjennom en målrettet satsing på en Strategisk 
Næringsplan med fokus og satsing på områdene arbeids-, bo- og servicekommune, 
reiseliv, industri og nyskapning, energi og landbruk/skogbruk. Det overordnede målet 
med en slik satsing er å videreutvikle de nevnte områdene for å legge grunnlaget for en 
økning i folketallet i kommunen. 
 
 
  
8 Hovedmål 
 

• Økt næringslivsvekst 
• Nesset kommune skal innen 2015 ha snudd den negative utvikling i 

befolkningsutviklingen 
• Satse på et dynamisk, ungt og utadrettet image 

 
 
Hensikten med arbeidet med Strategisk Næringsplan er å få et redskap med klare 
strategier og mål for hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene som 
kommer.  
 
Vårt hovedfokus i arbeidet med planen har vært å definere realistiske mål med praktiske 
løsninger og konkrete tiltak hvor forankring og medvirkning fra de strategiske 
interessentene står sentralt.  
 
 
9 Satsningsområder 
 
Vi har identifisert fem satsningsområder for økt verdiskapningen og 
videreutvikling av tjenestetilbud som grunnlag for økt folketall i kommunen: 
 

1. Arbeids-, bo- og servicekommune (ABS-kommune)  
2. Reiseliv  
3. Industri og nyskapning 
4. Energi 
5. Landbruk, skogbruk 
 

 
Satsningsområder for økt verdiskapning 
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Vi fokuserer på menneskeskapte konkurransefortrinn i et samspill med råvarebaserte 
komparative fortrinn. Verdiskapningsevne og konkurransekraft skal styrkes i et samvirke 
mellom næringsliv, kunnskaps- og teknologiprodusenter og offentlige tilretteleggere. 
 
 
9.1   ABS - kommune 
 
Hovedmål 
Utvikle Nesset til å bli et attraktivt valg, når mennesker skal velge et sted å bo og 
arbeide. Øke tilflytning til Nesset med spesiell fokus på utflyttede Nessetgjeldinger. 
 
Delmål 
Nesset kommune skal innen 2009 fremstå med et samordnet tjenestetilbud overfor 
næringslivet og bidra til positive holdninger til næringsutvikling. 
 
Skape et livskraftig sentrum med en god funksjonell, estetisk og miljømessig løsning. 
 
Hovedutfordringer 

• Kommuneplanverk og spesielt rullering av kommunens arealplan 
• Folketallsutviklingen i indre deler av Nesset 
• Styrke sentrums funksjonalitet for bosetting, transport, handel og annen næring, 

samtidig som en må finne frem til gode løsninger for kultur, reiseliv og opplevelse 
• Det lave innbyggertallet og den uheldige utviklingen i befolkningens størrelse og 

sammensetning, gjør det vanskelig å opprettholde et høyt servicenivå både 
innenfor offentlig og privat tjenesteyting 

• Det må skapes et godt og systematisk samarbeid mellom kommunen og 
næringslivet 

• Koordineringen mellom kommunale etater innen næringsutviklingsspørsmål må 
forbedres vesentlig. 

• De offentlige tjenester må brukertilpasses 
• Erkjenne at Nesset er en pendlerkommune og gi tilbud basert på dette 
• Handelslekkasje mot nabokommunene må tettes 
• Utvikle Eidsvåg som et sterkt handelssentrum 
• Det må arbeides aktivt for å skape en utvikling mot felles mål 

 
 
Strategiske grep og gjennomføring: 

• Utarbeide en felles visjon 
• Intern mobilisering (gjennom å utgi informasjonsavis for alle aktivitetene i kommunen?) 
• Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og næringslivet, og bidra til 

positive holdninger til næringsutvikling. Formalisere samarbeidsfora 
• Ekstern formidling 
• Styrke Nesset kommunes image i media 
• Markedsføre Nessets potensial som bosted og etableringssted 
• Etablere mottaksapparat for nye innbyggere og hjemvendte private og 

næringsaktive (bolig, barnehageplass, lokaler med mer) for raskt å kunne gi 
tilbud/svar på behov for offentlige og private tjenester 

• Utarbeide oversikt over utflyttede og aktuelle bedrifter innen definerte områder 
• Skaffe gode alliansepartnere 
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• Sentrumsutvikling, offentlig satsning må konsentreres (urbanisering og fortetting) 
• Avklare ønsket profil om utvikling av sentrum.  Der de naturlige forutsetningene 

ligger best til rette for utvikling/etablering av virksomheter andre steder i 
kommunen, må selvfølgelig denne strategien ikke være til hinder for det. 

• Utarbeide en plan for å utnytte potesialet i indre del av fjorden til frilufts- og 
badeliv 

• Rullering av kommuneplan 
 Kommunalt planverk må på plass 
 Formalisere samarbeidsfora mellom kommunen og næringslivet 
 Sikre arealreserver for næringslivet 
 Forenkle og samordne behandling av byggesaker 
 Kreativ boligplanlegging med et større mangfold, med utgangspunkt i ulike 

behov: eneboliger vs. ”tett/lav” og blokk, landlig vs. urban beliggenhet  
 Boligtilbudet bør inkludere leieboliger som overgangsløsning for yngre 

målgrupper, gjestearbeidere, pendlere og innflyttere 
 Tilrettelegging for kultur og arbeid i frivillige lag og organisasjoner gjennom bl.a. 

bygging av flerbrukshall 
 Tilføre næringshage nok ressurser for å ivareta næringsutvikling i kommunen 
 Utvikle bygdelagene 
 Etablere et offentlig servicekontor 

 
Muligheter, stikkord hentet fra idègenerering i referansegruppen 
 
Sentral beliggenhet og gode kommunikasjoner 
Styrke kollektivtilbudet 
Utnytte optimal geografisk lokalisering i aksen Sunndalen-Molde  
(Bo i Nesset – arbeide andre steder) 
Gode muligheter for økt handel ved et kompakt handelssentrum 
Næringshagen som Næringslivets talerør inn mot det offentlige 
Næringshagen som fasilitator for nyskapning 
Rekruttering av utenlandske familier  fra ”trangbodde” områder til Nesset 
Vinmonopol 
 
 
9.2   Reiseliv 
 
Prosjekt og referansegruppen er enig om at det ligger et stort uutnyttet potensial i 
naturbasert reiseliv i Nesset. 
 
Hovedmål 
Omsette Nessets fortrinn innen kultur, tradisjoner og naturopplevelser til lønnsom 
forretningsvirksomhet  
 
Delmål 
Flere turister til Nesset  
Få turistene til å bli her lengre tid 
 
Hovedutfordringer 

• Mangler en felles overbærende idè 
• Mangel på aktører, kapital og gründere 
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• Turisme kan true natur, miljø og verneplaner 
• Tilbud er ikke koordinert med felles front 
• Mangel på motiverte grunneiere 

 
Strategiske grep og gjennomføring: 

 Det må utarbeides en overordnet strategiplan for reiseliv med prioritering av 
enkelttiltak 

 Utvikle en felles ”produktpakke” for Nesset 
 Felles markedsføring via Internet 
 Etablere en felles salgs- og markedsorganisasjon 

 

 Stimulere til kulturbasert næringsutvikling 
 Synliggjøre Nessets fortrinn som opplevelsessted 
 Etablere interkommunalt samarbeid for å utnytte komplementære reiselivsprodukt 

 
 
Muligheter/ attraksjoner, stikkord hentet fra idègenerering i referansegruppen 
 
Prosjekt Aursjøvegen 
Inardosenter i Eresfjord  
Ekstremsportsenter i Eikesdalen  
Nesset Prestegard 
Utrolige muligheter til naturbaserte opplevelser 
Biologisk mangfold 
Opplevelsesbedrifter 
Utvikling av hytteprosjekt 
Utleievirksomhet- båt, sykkel, hest… 
Skisenter på Lomstjønna 
Dokumentasjonssenter Mardalsfossen 
Utvikle Bjørnsonsfestivalen, Eikesdalsfestivalen og Eidsvågdagene som 
kvalitetsmessige attraktive festivaler for formidling av kultur, handel og tradisjoner 
 
 
9.3   Industri og nyskapning 
 
Industrisatsing primært innen aluminium, mekanisk industri og bergverk 
 
Hovedmål 
Skape flere arbeidsplasser på områder der Nesset har naturgitte komparative fortrinn 
 
Delmål 
Nesset skal fremstå som nyskapende ved å satse på nye bedrifter og økt innovasjon i 
etablerte bedrifter. 
 
Hovedutfordringer 

• Mangel på prosjekt for utnyttelse av mineral- og bergverksressurser 
• Mangel på et industrielt miljø for kompetanse og teknologiutvikling 
• Det må arbeides for å skape miljømessig troverdighet 
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Strategiske grep og gjennomføring: 
• Videreutvikle mekanisk industri igjennom kompetanseutvikling og FoU 
• Utnytte fortrinn innen aluminium- / gjenvinningsindustrien 
• Konvertere resultatene fra kartlegging innen bergverk til forretningsmessig 

virksomhet 
• Videreutvikle næringshagen som arena for bedriftsetableringer og teknologi- og 

kompetanseoverføring mellom næringer 
• Stimulere til ”spin-off” fra etablerte bedrifter 
• Overføre teknologi og kompetanse mellom ulike næringer 
• Markedsføre Nesset som attraktivt lokaliseringssted for produksjonsbedrifter 
• Gi kunnskapsintensive næringer gode etableringsmuligheter 
• Kartlegge kompetansebehov 
• Kartlegge rekrutteringsbehov 
• Øke lokalsamfunnets/omgivelsenes kompetanse om etablerere og næringsliv 

 
Muligheter, stikkord hentet fra idègenerering i referansegruppen  
 
Landets best kartlagte mineralforekomster 
Arbeidskraftreserven har relevant kompetanse 
Industritradisjoner  
Dypvannskai 
Landets nest største deponi 
Vatn på flasker 
Kompetansesentret i Eresfjord 
 
 
9.4   Energi 
 
Hovedmål 
Utnytte fortrinnet som kraftkommune til å fremme næringsutvikling og tilby lave 
forutsigbare strømpriser alle kunder. 
 
Hovedutfordringer 

• Framtidig lokalt eierskap i Nesset Kraft AS 
• Samarbeid og samhandling mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS 
• Konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser. Egne rimelige tariffer for 

næringslivet 
• Revisjon av Aurakonsesjonen 

 
      
Strategiske grep og gjennomføring: 

 Skape industriell utvikling basert på elektrisk kraft 
 Bygging av småkraftverk i et samarbeid mellom grunneiere og Nesset Kraft AS 
 Skape industriell utvikling basert på alternativ energi, herunder bioenergi 
 Fullføre utbygging av bredbånd og fiberkabel til alle i Nesset kommune 

  
 
Muligheter, stikkord hentet fra idègenerering i referansegruppen 
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Kraftkommune, konsesjonskraft – tot 83 gwh, 45 gwh forbruk i kommunen 
Fornybare naturressurser 
”Tilbud om lave strømpriser fører til økt bolyst og etableringslyst ” 
Driftsikkert ”trafikknutepunkt” 
Selge hustomter for kr 125.000 – inklusive 2 års ”gratis strøm” 
 
 
9.5   Landbruk/Skogbruk 
 
Prosjektgruppen har foreslått, og kommunen har besluttet at Landbruksplanen skal 
inngå i strategisk næringsplan. Prosjektgruppen legger vekt på at primærnæringene er 
en viktig del av næringslivet, ikke minst i Nesset hvor de representerer en relativt stor 
andel av sysselsettingen. 
 
  
Prosjektgruppen og referansegruppen tar Landbruksplanen til etterretning og overlater 
videre håndtering til aktuell prosjektgruppe. 
 
Hovedmål 
Opprettholde verdiskapinga i landbruket 
 
Delmål 
Utnytte ressurser og kompetanse til utvikling av nye produkter og tjenester 
 
Hovedutfordringer 

• Økt globalisering – nytt WTO- rammeverk skaper utfordringer 
• Råvarefokus 
• Endringsvilje og gründerånd 
• Skape allianser mellom ulike aktører innen reiseliv og landbruk 

 
Strategiske grep og gjennomføring 
Sitat fra eksisterende Landbruksplan (ikke tiltak): 

• Synliggjøre landbruket i lokalsamfunnet 
• Bedre økonomien i landbruket 
• Sikre rekrutteringen til et yrke i landbruket 
• Næringsutvikling med basis i landbruket og bygdene  
• Arealplanlegging på landbrukets premisser 

 
Det ene nye forslaget på denne sektoren fra prosjekt – og referansegruppen er: 

• Utarbeide en strategi for utvikling av naturbasert næringsliv 
 
 
Muligheter, stikkord hentet fra idègenerering i referansegruppen  
 
Flink på landbruk 
Økt produksjon av Melk og kjøttprodukter  
Bedre utnytting av skog- og utmarksressursene 
Økt hogst, ungskogpleie, økt vedproduksjon, økt fokus på bioenergi, økt vekt på 
utmarksbeite 
Bygdeservice 



Strategisk Næringsplan for Nesset kommune     Side 22 av 23 

 
 
10 Forslag til organisering for gjennomføring av planen 
 
For å sikre gjennomføringen av Strategisk Næringsplan har prosjektgruppen foreslått at 
det opprettes en egen prosjektorganisasjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltaksnemnda bør etter prosjektgruppens mening ha to fellesmøter i året med 
prosjektlederne, for å sikre kontinuiteten i arbeidet med planen. Enkeltprosjekter 
behandles fortløpende av tiltaksnemnda uavhengig av fellesmøtene 
 
 
11 Nesset kommunes rolle 
 
Prosjektgruppen presenterte et utkast til Strategisk Næringsplan for formannskapet i 
møte 11. mai 2006, uten at det der ble gitt tilbakemeldinger som tilsa endringer i 
prosjektgruppens videre arbeid, med å ferdigstille planen og prosjektrapport. 
 
Prosjektrapporten ble overlevert Nesset kommune 9. juni 2006, i henhold til avtalt plan. 
 
Det som nå gjenstår betrakter vi ligger utenfor oppdragets ramme;  
 

• Politisk tilslutning og beslutning 
• Gjennomføring av tiltak og aktiviteter 
• Rullering av planen hvert 2. år. 

 
Prosjektgruppen har under ”Organisering”, foreslått hvordan man skal organisere tiltak 
og aktiviteter. Det er bred enighet om at prioritering og gjennomføring, herunder sørge 
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for finansiering og sikre nødvendig fremdrift i gjennomføring av Strategisk Næringsplan, 
er kommunes ansvar.  
 
Prosjektgruppen legger vekt på at kommunen stimulerer til samarbeid og legger til rette 
for en arbeidsdeling mellom offentlige og private aktører i gjennomføring av planen. 
 
12 Avslutning 
 
Prosjektgruppen anbefaler som kjent at planen revideres hvert annet år i forhold til 
nasjonale mål, ny kunnskap, nye regionale føringer og ikke minst, nye lokale behov. 
 
Vi har stor tro på utveksling av erfaringer og kunnskap på kryss og tvers av bransjer og 
næringer. Det tror vi også er en av forutsetningene for at næringsutvikling skal lykkes i 
Nesset. Når alt kommer til alt, handler det om å produsere konkuransedyktige produkter 
og tjenester. 
 
En kritisk suksessfaktor for å lykkes med næringsutviklingen, er å utnytte de naturgitte 
komparative fortrinn og ikke minst de menneskeskapte fortrinn i Nesset, særlig innen 
naturbasert reiseliv, på en langt mer rasjonell måte enn i dag. Det forutsetter at alle 
krefter trekker i samme retning, der det offentlige og private sammen drar lasset, kobler 
ideer og kapital og utvikler kommunen. 
 
Lykkes nessetgjeldingene i dette, ligger det spennende muligheter og venter. 
 
Prosjektgruppen anbefaler Nesset kommune å søke felleskommunale løsninger med 
sikte på læring, erfaringsutveksling og samarbeid for å realisere deler av Strategisk 
Næringsplan. Erfaringer viser at næringsutvikling ofte med fordel kan sees i en større 
sammenheng enn det som kommunegrensene tilsier. 
 
 
Lykke til! 
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