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Dykkar ref.

Etter adresseliste

Vedtak om vern av Hisdalen naturreservat i Sunndal kommune og
Mardalen naturreservat i Nesset kommune

Ved kongeleg resolusjon av 12.12.14 vart reservata vedtekne med heimel i
naturmangfaldlova. Vedtaket om vern av Mardalen naturreservat inneber ei mindre
grenseendring for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde og Sandgrovbotn —Mardalsbotn
biotopvernområde og av § 1 i verneforskriftene for begge områda. Vedtaket om Mardalen
naturreservat inneber også at Jutneset naturreservat nå er ein del av Mardalen naturreservat.

Foredraget til den kongelege resolusjonen kan hentast frå Klima- og miljødepartementet si
heimeside www.miljo.no Jf. også www.f Ikesmannen.no/mr

Vi legg ved aktuell verneforskrift og kart datert Klima- og miljødepartementet, desember
2014. Grensene for reservata er slik som viste på høyringskarta, men det er gjort nokre
mindre endringar i verneforskriftene.

I den gad anna ikkje er nemnt i verneforskriftene, gjeld viltlova, lakse- og innlandsfiskelova
og motorferdselslova.

I høyringsfråsegna frå Statens kartverk vart det opplyst at Mardalen er registrert i Sentralt
stadnamnregister, men ikkje Hisdalen. Det vart vidare opplyst at Mardalen naturreservat og
Hisdalen naturreservat må meldast til kartverket i Molde når vernevedtaket er gjort.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er inntil eventuelt anna blir bestemt, forvaltnings-
styresmakt for naturreservata.

I samsvar med § 2 i verneforskrifta, ber vi om at kommunen tek vare på dei tilsendte
dokumenta. Den ekstra kopien som ligg ved av kart og verneforskrift, ber vi om blir sendt
planetaten i kommunen slik at området blir innarbeidd i arealplanlegginga.

Etter ei stund vil vernegxenseneog verneforskriftene vere tilgjengeleg gjennom
www.naturbase.no og www.gislink.no


Både desse og andre område som er lagt inn i Naturbase kan vi sende som SOSI-filar slik at
dei kan knytast til kommunane sine eigne kartprogram.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 7125 8443 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404Molde
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Verneområda skal merkast i marka. Vi veit ikkje når det kan bli, men grunneigarane vil bli
nærmare underretta før merkinga skal finne stad. Merking og oppmåling av reservat blir til
vanleg utført av Jordskifterettane.

Klima- og miljødepartementet vil sende vedtaket til tinglysning på det einskilde
gardsnummer og bruksnummer som ligg innafor reservatgrensene, sørgje for kunngjering i
Norsk Lovtidend (avd. II, lokal og regionale forskrifter) samt gjere vedtaket kjent for
sentrale høyringsinstansar og Miljødirektoratet.

Grunneigarane og dei andre på den lokale høyringslista vert orienterte om vedtaket ved eit
eige brev frå fylkesmannen.

Med helsing

Ulf Lucasen (e.f.) Kjell Lyse
Ass. miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: 4

Adresseliste:

Nesset kommune
Sunndalkommune
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Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
milj ødepartementet.

§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert skogsområde med sitt biologiske mangfold

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området irmeholder en
variert lauvskog med element av truet og sjelden natur. Her er en velutviklet edellauvskog med styva
almer og hasselskog. I andre deler av området er naturverdien knyttet til gråor-heggeskogen.

Artsmangfoldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. En spesiell kvalitet er
høstingsskogen med styva almer som både har en særskilt naturvitenskaplig og kulturhistorisk
verdi. De fleste sjeldne sopp- og lavartene er registrert i høstingsskogen. Ett mindre område
opp mot Mardalsfossen er påvirket av fossesprøyt. Her er både mosematter, men også gras og
karplanter som er avhengige av rikelig med vann og som representerer naturtypen
fossesprøytsone. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og
eventuelt videreutvikle dem.

§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Nesset kommune: 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/9,79/10,

79/11, 79/12, 79/34.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6080 dekar. Grensene for naturreservatet går fram

av kart i målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesset kommune, hos Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebesternmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å flerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt
Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Bålbrenning med tørrkvist eller rnedbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.



Vedlikehold av turistveien vist på vernekartet i henhold til tilstanden på vernetidspunktet.
Utsetting av saltstein.

§ 5. (regulering avferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
Motorisert ferdsel til lands og til vaims er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
Utenom turistveien er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Utmtaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
Nødvendig motorferdsel på turistveien i forbindelse med vedlikehold av veien.
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
Hogst og uttak av fremmede treslag inkludert gran.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 i og § 7 b og c.
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan
godkjent av forvaltningsmyndigheten.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjotsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet.

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27.6.2003 nr. 838 om

verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 18, fredning av Jutneset naturreservat, Nesset
kommune, Møre og Romsdal fylke.



Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.

§1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert skogsområde med sitt biologiske mangfold

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området inneholder en
variert lauvskog med element av truet og sjelden natur. Her er en velutviklet edellauvskog med styva
almer og hasselskog. I andre deler av området er naturverdien knyttet til gråor-heggeskogen.

Artsmangfoldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. En spesiell kvalitet er
høstingsskogen med styva almer som både har en særskilt naturvitenskaplig og kulturhistorisk
verdi. De fleste sjeldne sopp- og lavartene er registrert i høstingsskogen. Ett mindre område
opp mot Mardalsfossen er påvirket av fossesprøyt. Her er både mosematter, men også gras og
karplanter som er avhengige av rikelig med vann og som representerer naturtypen
fossesprøytsone. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og
eventuelt videreutvikle dem.

§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Nesset kommune: 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/9,79/10,

79/11, 79/12, 79/34.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6080 dekar. Grensene for naturreservatet går fram

av kart i målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesset kommune, hos Fylkesmannen i Møre og
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fierne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt.
Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.



Vedlikehold av turistveien vist på vernekartet i henhold til tilstanden på vernetidspunktet.
Utsetting av saltstein.

§ 5. (regulering avferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
Utenom turistveien er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
Nødvendig motorferdsel på turistveien i forbindelse med vedlikehold av veien.
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
Hogst og uttak av fremmede treslag inkludert gran.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 i og § 7 b og c.
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan
godkjent av forvaltningsmyndigheten.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjotsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet.

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

(forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

(ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27.6.2003 nr. 838 om

verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 18, fredning av Jutneset naturreservat, Nesset
kommune, Møre og Romsdal fylke.
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Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«REF» 2014/1006-4 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 01.12.2014 

 

Veg 1318 - Frisvollvegen - Vedtak om vegadresse 

Saksopplysninger 

 

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 

pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og 

nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak. 

 

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenavn er godkjent 

av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 

møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12. 

 

Det er gjort vedtak på at vegen fra kryss Kanndalsvegen til kryss Ljørvollvegen har fått navnet 

Frisvollvegen.  

 

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages.  

 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 15.9.2014, med frist for innspill 17.10.2014. Det 

er mottatt to krav om adressetilleggsnavn i saken. For øvrig er det ikke mottatt merknader. 

 

De to mottatte krav om adressetilleggsnavn er: 

 

1. Eier av gbnr 74/1 krever bruksnavnet Ljørvoll som adressetilleggsnavn for sin eiendom. 

2. Eier av gbnr 74/3 krever bruksnavnet Ljørvoll som adressetilleggsnavn for sin eiendom. 

 

 

Vurdering 

 

Adgangen til å kreve adressetilleggsnavn er regulert av matrikkelforskriftens § 54. Adgangen er 

der begrenset til kun å gjelde eiere av gårdsbruk. Bakgrunnen er å ta vare på bruksnavn av 
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kulturvernmessig verdi. Det er opp til adressemyndigheten å skjønnsmessig vurdere om vilkårene 

for å tildele adressetilleggsnavn er til stede. I forskriftens § 54 første ledd heter det: 

 

”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som eier, 

kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller 

språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om stadnamn.” 

 

Det er altså gårdens bruksnavn som kan kreves som adressetilleggsnavn. Videre er det en åpning 

for at utskilte gårdstun der jord og skog er solgt unna kan få tildelt adressetilleggsnavn. Dette er 

ikke aktuelt i denne saken. Når det gjelder skrivemåten av bruksnavn kan adressemyndigheten 

støtte seg på flere kilder. Det er den lokalt nedarvede uttalen av bruksnavnet som skal brukes, og 

de fleste bruksnavn til gårdsbruk i kommunen er å finne i Sentralt Stedsnavnregister (SSR) ( 

www.sestedsnavn.no ). Foruten SSR kan også andre kilder benyttes, som Kartgrunnlag, Oluf 

Ryghs «Norske Gaardnavne», Matrikkelutkastet av 1950 og lokale publikasjoner, som gards- og 

ættesoger eller lokalhistoriske utgivelser. 

 

De to mottatte kravene om adressetilleggsnavn omhandler samme gårdsnummer og samme 

bruksnavn, og ve velger derfor å behandle disse under ett. Når det gjelder adressetilleggsnavnet 

Ljørvoll har adressemyndigheten følgende å bemerke: 

 

Gnr 74 har bruksnavnet Ljørvold i både matrikkel, i Oluf Ryghs Norske Gaardnavne og i 

matrikkelutkastet av 1950. I SSR er bruksnavnet «modernisert» og –ld-endingen er erstattet med 

en –ll-ending og er en såkalt godkjent skrivemåte. Dette er også i tråd med eieres krav. 

Adressemyndigheten finner derfor å kunne godkjenne at Ljørvoll registreres som 

adressetilleggsnavn for gbnr 74/1 og 74/3. 

 

Skilting 

Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 

Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 

vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen.  
 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 

huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 

og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 

huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 

supplerende tilvisningsskilt. 

 

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 

trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 

og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr. 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med. 

Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 

under. 

 

 
(Eksempel på husnummerskilt) 

 

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 

skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting 
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være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 

adressen være skiltet før bygget tas i bruk. 

 

Posten og folkeregisteret. 

I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 

snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 

informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 

melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne 

blanketter som en får på postkontoret. 

 

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med 

Posten.  

 

Spørsmål til Posten kan rettes på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.  

 

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen. 

Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 

til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 

infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring. 

 

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 

følgende tilfeller: 

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til 

 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen 

 Feil i tildelingen av adressenummer 

 

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt. 

 

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent. 

Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen. 

 

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 

adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nummer 

to på gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette 

var heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil 

derfor adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og 

kan gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider. 

 

Veg eller vei? 

Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 

skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 

favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 

redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 

riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 

”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 

ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 

likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 

anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn. 

 

Klage 

http://www.posten.no/
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En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 

sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 

adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der. 

 

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det. 

 

 

Vedtak 

 

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Frisvollvegen: 

 

Eiendom Gammel adresse 
Vedtak om ny 
vegadresse Vedtak om adressetilleggsnavn 

1543 - 73/22 73/22/0/0 Frisvollvegen 16   

1543 - 73/11 73/11/0/0 Frisvollvegen 18   

1543 - 73/42 73/42/0/0 Frisvollvegen 26   

1543 - 73/18 73/18/0/0 Frisvollvegen 28   

1543 - 73/2 73/2/0/0 Frisvollvegen 30   

1543 - 73/5 73/5/0/0 Frisvollvegen 59   

1543 - 73/6 73/6/0/0 Frisvollvegen 85   

1543 - 73/4 73/4/0/0 Frisvollvegen 93   

1543 - 73/31 73/31/0/0 Frisvollvegen 94   

1543 - 73/17 73/17/0/0 Frisvollvegen 95   

1543 - 73/4 73/4/0/1 Frisvollvegen 97   

1543 - 73/32 73/32/0/0 Frisvollvegen 100   

1543 - 74/19 74/19/0/0 Frisvollvegen 111   

1543 - 74/1 74/1/0/1 Frisvollvegen 124  Ljørvoll 

1543 - 74/3 74/3/0/0 Frisvollvegen 134  Ljørvoll 

1543 - 74/1 74/1/0/0 Frisvollvegen 140  Ljørvoll 

1543 - 74/2 74/2/0/0 Frisvollvegen 149   

1543 - 74/18 74/18/0/0 Frisvollvegen 150   

 

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr. 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering 

(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 

kommunestyre. 

 

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart. 

 

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.  

 

 

Klagerett 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 

skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
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sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 

melding kommer frem. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Håvard Tjelle-Sørvik 

avdelingsleder samfunn og utvikling 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

 

 

 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

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

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«REF» 2014/1002-3 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 27.11.2014 

 

Veg 1302 - Syltebøvegen - Vedtak om vegadresse 

Saksopplysninger 

 

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 

pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og 

nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak. 

 

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenavn er godkjent 

av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 

møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12. 

 

Det er gjort vedtak på at vegen fra Syltebøkrysset til kryss Kanndalsvegen har fått navnet 

Syltebøvegen.  

 

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages.  

 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 14.9.2014, med frist for innspill 17.10.2014. Det 

er mottatt ett krav om adressetilleggsnavn i saken: 

 

Eier av gbnr 69/1 ønsker Fagerslett som adressetilleggsnavn til sin eiendom. 

 

For øvrig er det ikke registrert merknader i saken. 

 

 

Vurdering 

 

Vurdering av innkommet krav om adressetilleggsnavn  

Adgangen til å kreve adressetilleggsnavn er regulert av matrikkelforskriftens § 54. Adgangen er 

der begrenset til kun å gjelde eiere av gårdsbruk. Bakgrunnen er å ta vare på bruksnavn av 

kulturvernmessig verdi. I forskriftens § 54 første ledd heter det:  
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”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som eier, 

kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller 

språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om stadnamn.”  

 

Det er altså gårdens bruksnavn som kan kreves som adressetilleggsnavn. Videre er det en åpning 

for at utskilte gårdstun der jord og skog er solgt unna kan få tildelt adressetilleggsnavn.  

 

Når det gjelder skrivemåten av bruksnavn støtter adressemyndigheten seg på skrivemåten slik 

den går fram av Sentralt Stedsnavnregister (SSR). 

 

For det innkomne kravet om adressetilleggsnavn har adressemyndigheten følgende å 

bemerke: 

 

Gbnr 69/1 er et gårdsbruk og eier har således krav på å få lagt til gårdens bruksnavn som 

adressetilleggsnavn til sin eiendom. Når det gjelder skrivemåten er det flere hensyn å ta og flere 

kilder å hente opplysninger om dette. Både matrikkel, dagligtale og familienavn kan være kilder 

som kan være bestemmende for skrivemåten. Adressemyndigheten skal likevel støtte seg til 

skrivemåten i Sentralt Stedsnavnsregister (SSR), dersom bruksnavnet er registrert der. I 

matrikkelutkastet fra 1950 og i Oluf Ryghs «Norske Gaardnavne» er gårdens bruksnavn 

registrert som «Fagersletten».  Familienavnet er skrevet i ubundet form, «Fagerslett», som ikke 

er uvanlig i slike tilfeller. Dette er også kravet fra grunneier. I SSR er gårdens bruksnavn gitt en 

mer moderne form; «Fagersletta». Dette navnet har status som en godkjent skriveform, men det 

er ikke gjort vedtak om skrivemåten. Det viktige i denne saken er å ta vare på gårdens bruksnavn. 

Om dette skrives i bundet eller ubundet form, eventuelt i dativform, er vel mindre viktig. 

Adressemyndigheten finner derfor etter en skjønnsmessig vurdering å godkjenne «Fagerslett» 

som adressetilleggsnavn for gbnr 69/1. Skrivemåten av bruksnavnet kan fremmes som navnesak 

overfor Kartverket. 

 

Skilting 

Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 

Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 

vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen.  
 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 

huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 

og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 

huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 

supplerende tilvisningsskilt. 

 

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 

trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 

og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr. 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med. 

Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 

under. 

 

 
(Eksempel på husnummerskilt) 
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De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 

skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting 

være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 

adressen være skiltet før bygget tas i bruk. 

 

Posten og folkeregisteret. 

I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 

snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 

informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 

melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne 

blanketter som en får på postkontoret. 

 

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med 

Posten.  

 

Spørsmål til Posten kan rettes på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.  

 

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen. 

Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 

til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 

infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring. 

 

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 

følgende tilfeller: 

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til 

 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen 

 Feil i tildelingen av adressenummer 

 

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt. 

 

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent. 

Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen. 

 

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 

adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nummer 

to på gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette 

var heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil 

derfor adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og 

kan gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider. 

 

Veg eller vei? 

Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 

skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 

favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 

redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 

riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 

”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 

ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 

likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 

anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn. 

http://www.posten.no/
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Klage 

En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 

sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 

adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der. 

 

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det. 

 

 

Vedtak 

 

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Syltebøvegen: 

 

Matrikkelnr Eksist. adresse Ny adresse Merknad 
Vedtak om 
adressetilleggsnavn 

1543 - 68/1 68/1/0/3 Syltebøvegen 4     

1543 - 68/1 68/1/0/2 Syltebøvegen 6 Engelskhuset   

1543 - 68/1 68/1/0/0 Syltebøvegen 8     

1543 - 68/1 68/1/0/5 Syltebøvegen 10     

1543 - 68/1 68/1/0/10 Syltebøvegen 14     

1543 - 68/7 68/7/0/0 Syltebøvegen 34     

1543 - 68/3 68/3/0/0 Syltebøvegen 35     

1543 - 68/4 68/4/0/0 Syltebøvegen 36     

1543 - 68/6 68/6/0/0 Syltebøvegen 47     

1543 - 69/1 69/1/0/0 Syltebøvegen 78    Fagerslett 

 

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr. 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering 

(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 

kommunestyre. 

 

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart. 

 

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.  

 

 

Klagerett 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 

skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 

sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 

melding kommer frem. 
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Med hilsen 

 

 

 

Håvard Tjelle-Sørvik 

avdelingsleder samfunn og utvikling 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

 

 

 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

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

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«REF» 2014/1004-5 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 27.11.2014 

 

Veg 1311 - Kanndalsvegen - Vedtak om vegadresse 

Saksopplysninger 

 

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 

pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og 

nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak. 

 

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenavn er godkjent 

av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 

møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12. 

 

Det er gjort vedtak på at vegen fra fylkesvegen ved Fagerslett gjennom Fagerslett boligfelt og 

opp forbi Bjørbakken og Grandsetra og videre opp i Kanndalen har fått navnet Kanndalsvegen.  

 

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages.  

 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 15.9.2014, med frist for innspill 17.10.2014. Det 

er mottatt 3 innspill/merknader i saken: 

 

1. Fester av gbnr 69/1/2 påpeker at boligen på denne eiendommen har en sokkelleilighet 

med egen inngang og som følgelig skal ha egen vegadresse. 

2. Eier av gbnr 70/1 ønsker å få «Bjørbakk» som adressetilleggsnavn på sin eiendom. 

3. Eier av gbnr 72/1 ønsker å få «Grandseter» som adressetilleggsnavn på sin eiendom. 

Samme eier ønsker også at eiendommen gbnr 72/2 får adressetilleggsnavnet «Liaseter». 

 

Vurdering 

 

Vurdering av de innkomne merknader  

1. Det er riktig som fester påpeker, at boligen på gbnr 69/1/2 har to registrerte boenheter, og 

at boenheten i sokkelleiligheten tildeles egen adresse. Fortrinnsvis skal det tildeles et eget 
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husnummer, men i dette tilfellet har vi ingen ledige husnumre ledige, da både 

Kanndalsvegen 60 og 64 er opptatt. Dette løses da ved at hovedboenheten i hovedetasjen 

gis adresse Kanndalsvegen 62A, mens sokkelleiligheten gis vegadresse Kanndalsvegen 

62B.  

 

Adgangen til å kreve adressetilleggsnavn er regulert av matrikkelforskriftens § 54. Adgangen er  

der begrenset til kun å gjelde eiere av gårdsbruk. Bakgrunnen er å ta vare på bruksnavn av  

kulturvernmessig verdi. Det er opp til adressemyndigheten å skjønnsmessig vurdere om vilkårene 

for å tildele adressetilleggsnavn er til stede. I forskriftens § 54 første ledd heter det:  

 

”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som eier, 

kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller 

språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om stadnamn.”  

 

Det er altså gårdens bruksnavn som kan kreves som adressetilleggsnavn. Videre er det en åpning 

for at utskilte gårdstun der jord og skog er solgt unna kan få tildelt adressetilleggsnavn. Når det 

gjelder skrivemåten av bruksnavn kan adressemyndigheten støtte seg på flere kilder. Det er den 

lokalt nedarvede uttalen av bruksnavnet som skal brukes, og de fleste bruksnavn til gårdsbruk i 

kommunen er å finne i Sentralt Stedsnavnregister (SSR) ( www.sestedsnavn.no ). Foruten SSR 

kan også andre kilder benyttes, som Kartgrunnlag, Oluf Ryghs «Norske Gaardnavne», 

Matrikkelutkastet av 1950 og lokale publikasjoner, som gards- og ættesoger eller lokalhistoriske 

utgivelser. 

 

For de to kravene om adressetilleggsnavn som er kommet inn i denne saken har 

adressemyndigheten følgende å bemerke: 

 

2. Gnr 70 er en stor og gammel gård som ligger idyllisk til i nordhellingen i munningen av 

Kanndalen. Den er i matrikkelen skrevet «Bjørbakken» og består av de to brukene 

«Bjørbakken Nedre» (bnr. 1) og «Bjørbakken Øvre» (bnr. 2). Også i de andre kildene vi 

har til rådighet, SSR, «Norske Gaardnavne» og Matrikkelutkastet av 1950 er bruksnavnet 

skrevet i bunden form. I et eldre kart fra 1877 står gårdens navn som «Bjørbakke». Selv 

om eier krav er i ubunden form, «Bjørbakk», velger vi dette tilfellet å støtte oss til den 

godkjente skrivemåten i SSR, nemlig «Bjørbakken». Merk at dette ikke er et vedtak om 

skrivemåte. Dersom eier er uenig i skrivemåten, kan eier selv fremme egen navnesak 

overfor Kartverket for å få avklart skrivemåten endelig. 

3. Gnr 72 er beliggende noe lenger opp i Kanndalen i forhold til Bjørbakken. Den er i 

matrikkelen skrevet «Grandsæteren» og består av de to brukene «Grandsæteren» (bnr. 1) 

og «Granlien» (bnr. 2). Første leddet i navnet kommer nok, som eier påpeker i sin 

merknad, av ordet grand (grus- eller sandbanke). Dette understøttes av Oluf Ryghs 

vurdering av gårdsnavnet og av SSR. Vi vil derfor tro, uten å vite dette for sikkert, at også 

bnr 2 er utledet fra samme navn og burde hatt bruksnavnet «Grandlien», eller «Grandlia» 

I kildene vi har til rådighet, SSR, «Norske Gaardnavne» og Matrikkelutkastet av 1950 er 

bruksnavnet skrevet i bunden form, henholdsvis «Grandsetra» i SSR og «Grandsæteren» 

i de eldre. Av de kildene vi har er det kun i et eldre kart fra 1877 at gårdens navn er 

skrevet i ubunden form «Grandsæter». Selv om eiers krav er i ubunden form, 

«Grandseter», velger vi dette tilfellet å støtte oss til den godkjente skrivemåten i SSR, 

nemlig «Grandsetra». Merk at dette ikke er et vedtak om skrivemåte. Dersom eier er 

uenig i skrivemåten, kan eier selv fremme egen navnesak overfor Kartverket for å få 

avklart skrivemåten endelig. Når det gjelder adressetilleggsnavn for gbnr 72/2 blir det 

vanskelig å tildele dette. Det er ikke eiendommen i seg selv som utløser krav om 

http://www.sestedsnavn.no/
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adressering, men de bygningene som finnes på bruket. Finnes såkalte «adresseverdige» 

bygg på eiendommen (bolighus, hytter eller våningshus) vil disse bli tildelt en 

vegadresse. Et adressetilleggsnavn tildeles en allerede tildelt adresse. Gbnr 72/2 i seg selv 

oppfyller kravene til å få adressetilleggsnavn all den tid den er en landbrukseiendom, men 

i og med at vi ikke har registrert bygninger på eiendommen og følgelig ingen egne 

adresser, kan vi heller ikke tildele adressetilleggsnavn.  

 

Skilting 

Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 

Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 

vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen.  
 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 

huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 

og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 

huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 

supplerende tilvisningsskilt. 

 

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 

trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 

og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr. 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med. 

Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 

under. 

 

 
(Eksempel på husnummerskilt) 

 

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 

skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting 

være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 

adressen være skiltet før bygget tas i bruk. 

 

Posten og folkeregisteret. 

I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 

snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 

informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 

melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne 

blanketter som en får på postkontoret. 

 

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med 

Posten.  

 

Spørsmål til Posten kan rettes på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.  

 

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen. 

Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 

til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 

infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring. 

http://www.posten.no/
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Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 

følgende tilfeller: 

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til 

 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen 

 Feil i tildelingen av adressenummer 

 

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt. 

 

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent. 

Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen. 

 

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 

adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nummer 

to på gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette 

var heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil 

derfor adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og 

kan gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider. 

 

Veg eller vei? 

Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 

skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 

favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 

redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 

riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 

”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 

ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 

likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 

anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn. 

 

Klage 

En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 

sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 

adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der. 

 

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det. 

 

 

Vedtak 

 

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for 

Kanndalsvegen: 

 

Eiendom 
Gammel 
adresse 

Vedtak om ny 
vegadresse Merknad 

Vedtak om  
adressetilleggsnavn 

1543 - 73/3 73/3/0/0 Kanndalsvegen 9 «Gammelhuset»   

1543 – 73/3 Ingen Kanndalsvegen 11 Lagerhall  

1543 - 73/3 73/3/0/1 Kanndalsvegen 13  «Nyhuset»   

1543 - 73/34 73/34/0/0 Kanndalsvegen 27     
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1543 - 69/1/3 69/1/3/0 Kanndalsvegen 28     

1543 - 73/15 73/15/0/0 Kanndalsvegen 31     

1543 - 73/1/3 73/1/3/0 Kanndalsvegen 32     

1543 - 69/7 69/7/0/0 Kanndalsvegen 36     

1543 - 69/4 69/4/0/0 Kanndalsvegen 38     

1543 - 73/14 73/14/0/0 Kanndalsvegen 47     

1543 - 69/1/5 69/1/5/0 Kanndalsvegen 48     

1543 - 69/1/6 69/1/6/0 Kanndalsvegen 50     

1543 - 69/5 69/5/0/0 Kanndalsvegen 52     

1543 - 73/16 73/16/0/0 Kanndalsvegen 53     

1543 - 69/1/4 69/1/4/0 Kanndalsvegen 56     

1543 - 69/2 69/2/0/0 Kanndalsvegen 57     

1543 - 73/12 73/12/0/0 Kanndalsvegen 58     

1543 - 69/1/2 69/1/2/0 Kanndalsvegen 62A Hovedetasje   

1543 - 69/1/2 Ingen Kanndalsvegen 62B Sokkelleilighet  

1543 - 69/1/7 69/1/7/0 Kanndalsvegen 64     

1543 - 73/28 73/28/0/0 Kanndalsvegen 127     

1543 - 70/1 70/1/0/0 Kanndalsvegen 156    Bjørbakken 

1543 - 72/1 72/1/0/0 Kanndalsvegen 291    Grandsetra 

 

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr. 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering 

(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 

kommunestyre. 

 

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart. 

 

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.  

 

 

Klagerett 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 

skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 

sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 

melding kommer frem. 

 

Merk at det ikke kan klages på skrivemåten av adressetilleggsnavn. Dersom eier er uenig i 

skrivemåten, må dette tas særskilt med navnemyndighet for bruksnavn, som er Statens 

Kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 6 av 6 

 

Med hilsen 

 

 

 

Håvard Tjelle-Sørvik 

avdelingsleder samfunn og utvikling 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 

 

 

 



Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato Vår ref.

13.10.2014 2014/6038/GUFY/
Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

seniorrådgiverGunvorFossholtYtterstad,71 25 8123

zo sc)

Elin Høstmark
Stubøvegen 257
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Varsel om overprøving etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er gjort kjent med at Nesset kommune i utvalgssak 24/14
av 11. september 2014 har gitt samtykke til deling av driftsenheten gnr. 53 bnr. 2 m.fl. i
Nesset kommune.

Etter forvaltningslova § 35 tredje ledd kan overordnet myndighet innen visse frister gjøre om
underordnede organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot eller direkte
tilgodeser, dersom hensynet til offentlige interesser tilsier det.

De blir med dette underrettet om at vedtaket vil bli overprøvd etter nevnte
bestemmelse. Melding om at vedtaket er omgjort må sendes deg innen tre måneder fra du
mottok melding om kommunens vedtak. Fylkesmannens frist for omgjøring av vedtaket er
24. desember 2014.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen
28. oktober 2014.

Med hilsen

Anne Berit Løset (e.f.) Gunvor Fossholt Ytterstad
Landbruksdirektør seniorrådgiver

Dokwnentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Nesset kommune 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



Saksbehandler, innvalgstelefon

Seniorrådgiver Gunvor Fossholt Ytterstad, 71 25 81 23

Fylkesmannen i More og Romsdal
Vår dato

14.11.2014
Deres dato

21.10.2014

Vår ref.

2014/6038/GUFY(422.5
Deres ref.

2,1511-1f15-0
Elin Høstmark
Teigsetmyran U.off. jf. offl. § 13,
Stubøvegen 257 jf. fv1.§ 13
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Melding om frafall av overprøving av kommunalt vedtak - Nesset
kommune - gnr53 bnr2 m.fl.

Det vises til varsel om overprøving av Nesset kommunes vedtak i utvalgssak 24/14 av 11.
september 2014 og til ditt brev av 21. oktober 2014.

Fylkesmannen har etter en nærmere gjennomgang av sakens opplysninger ikke funnet grunn
til å omgjøre kommunens vedtak, jf. forvaltningsloven § 35 tredje ledd.

Du gis herved melding om frafall av varslede overprøving av vedtaket.

Med hilsen

Anne Berit Løset (e.f.) Gunvor Fossholt Ytterstad
Landbruksdirektør seniorrådgiver

Dokutnentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Nesset kommune 6460 Eidsvåg i Romsdal

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak(dfmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-161 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 3/15 05.03.2015 

Nesset formannskap  12.03.2015 

Nesset kommunestyre  26.03.2015 

 

Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 – jfr. sak 94/14 og 

108/14 

Vedlegg 

1 Rapport om svikt i prosjektstyring - Investeringsprosjekt 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar redegjørelsen fra utvalg Teknisk, Næring og Miljø (TSU) ang. overskridelser av 

investeringsprosjekter i 2014, til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn for denne saken er K-sak 94/14 Budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014. K-sak 94/14 avdekket 

flere overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 og kommunestyret ba derfor administrasjonen om å 

redegjøre for disse i vedtak av nevnte sak. Redegjørelsen ble lagt frem i K-sak 108/14 Redegjørelse for 

overskridelsene i investeringsbudsjettet- jfr. sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014.  

Kommunestyret gjorde dermed et nytt vedtak i K-sak 108/14, herunder gjengitt: 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014: 

Saken sendes tilbake til TNM. 

 

Kommunestyret ber TNM utarbeide fullstendig rapport om svikten på følgende områder: 

 

1. Kvalitet på prising av prosjektene før fremleggelse til politisk behandling. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av anbudsdokumenter. 

3. Kvalitet på oppfølging av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll). 

4. Kvalitet på sluttrapportering. 

 



Rapporten fra TNM legges fram for kommunestyret 26.mars 2015. 

 

Administrasjonen har vurdert bestillingen og valgt å dele investeringsprosjektene i to fagområder i 

denne rapporten, eiendomsprosjekt og va-prosjekt. Dette er slik det fungerer i praksis og dermed 

hensiktsmessig også her da prosjektene hører inn under to forskjellige avdelinger i enheten Teknisk, 

samfunn og utvikling (TSU), avdelingen for kommunale eiendommer og avdelingen for vei, vann og 

avløp. Generelt er det også individuelle faktorer i prosjektene som gjør «veien» i prosjektene ulik. Det 

kan blant annet være opprinnelsen til prosjektene, formålet og/eller omfanget.  

 

Det ble redegjort for 9 prosjekt i K-sak 108/14 og 5 prosjekter av disse er gjenstand for vurdering i 

denne rapporten (se vedlegg). Prosjektlederen for de 4 resterende prosjektene har sluttet i Nesset 

kommune. Etter at han sluttet tok enhetsleder over prosjektene, men som kjent ble enhetsleder 

sykemeldt på ubestemt tid. 3 av disse prosjektene er nå ferdigstilte. Rådmannen har startet arbeidet 

med å få utarbeidet sluttrapport på to av disse prosjektene, Badeplass Eidsvåg og Nødstrømsaggregat 

NOS, som vil bli lagt frem til politisk behandling. Prosjekt over 2 mill skal behandles av 

Kontrollutvalget før de går til kommunestyret. Det vil videre bli skrevet sluttrapport for prosjektet 

Oppgradering av SD- anlegg ved Eresfjord skole. Det fjerde prosjektet, Strandpromenaden 

ferdigstilles i 2015. 

 

I sakens anledning vil administrasjonen opplyse politisk hold om at det er engasjert to prosjektledere i 

100 % stillinger ved enheten TSU, en for va-prosjekt og en for eiendomsprosjekt. De er engasjert for 

2år. Videre har TSU gått til innkjøp av programvare utviklet for prosjektoppfølging og 

kostnadskontroll og prosjektlederne skal kurses i dette. 

       

Vurdering 

Administrasjonen opprettholder sin oppfatning om at det er bemanningssituasjonen ved TSU i 2014 

som medførte at kommunestyret ikke ble holdt underrettet om endringer eller tillegg i de aktuelle 

prosjektene. Rådmannen beklager dette sterkt og viser til at rutiner og oppfølging er skjerpet. 

 

I K-sak 94/14 og K-sak 108/14 er oppstillingen i tabellene uheldig. Overskridelsene er regnet 

prosentvis ut i fra opprinnelig budsjettramme. Når man kun vurderer det slik kan det se ut som om 

kommunestyret ikke har blitt informert om prosjektenes økte omfang i form av endringer eller tillegg.  

  

Administrasjonen skal for ettertiden påse at ansatte kontinuerlig arbeider med å besørge at prosjektene 

fortløpende arkiveres på en sikker måte slik at man unngår at informasjon går tapt. Administrasjonen 

har gått til innkjøp av bedre prosjektstyringsverktøy for å sikre økonomisk styring og kontroll. 

 

Rapporten konkluderer ikke, men oppsummerer. For prosjektledere blir det viktig å holde god 

informasjonsflyt mot politikerne og formulere seg tydelig omkring kostnadskalkyler og 

kostnadsestimater. Investeringsreglementet må daglig være et arbeidsverktøy og en rettesnor. Særlig 

kap. 7 bokstav c vil være viktig å overholde – med bakgrunn i anbud/tilbud blir overslag over utgifter 

og fremdriftsplan lagt frem for politisk behandling.       

 

Økonomiske konsekvenser 

Bedre økonomistyring på investeringsprosjektene medfører forbedret økonomisk styring for Nesset 

kommune generelt. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
Vedlegg 1 

 
 

            26.02.15 

 

 

 

Rapport om svikt i 

prosjektstyring 

 

 

Investeringsprosjekt 

2014 
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A. Investeringsprosjekt eiendom 
 

Følgende prosjekt er gjenstand for vurdering ihht parametere satt av kommunestyret i K-sak 

108/14, 11.12.14. 

I. Prosjekt nr. 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

II. Prosjekt nr. 600231 – Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS  

III. Prosjekt nr. 600287 – Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

 

 

I. Prosjekt nr. 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

 
Tabell 1: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600169 

Prosjekt nr. 600169 Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr.     139 000 Kr.        32 000 Kr.   107 000 

2012 Kr.     150 000 Kr.      308 000 Kr. - 158 000  

2013 Kr.   3 000 000 Kr.   3 598 000  Kr. - 598 000 

2014 Kr. 15 800 000 Kr. 15 104 000 Kr.   696 000 

Sum Kr. 19 089 000 Kr. 19 042 000 Kr.     47 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var ikke budsjettet for 2014 

overskredet, men man så at man hadde behov for økt bevilgning til gjenstående arbeider og ba 

dermed om dette. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 696 000 i underforbruk.  

 
Tabell 2: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600169 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til politisk 

behandling 

K-sak 11/13, forprosjektet, kalkulert kostnad på tilbygg skole 

og ombygging av Mellomtrinnet til barnehage.  

 Tilbygg skole: kalkyle utarbeidet av konsulent, ikke 

medtatt tilstrekkelig høyde for tilpasningsarbeid 

eksisterende bygg og generelle kostnader (kap. 8 i NS 

kontoplan).  

 Mellomtrinnet: Ikke kalkulert for tekniske feil og 

mangler ved bygget som utløste behov fullstendig 

prosjekteringsbistand av konsulenter for å sikre 

oppfyllelse av tekniske krav. Ikke kalkulert for 

faktisk slitasje. 

2. Kvalitet på utarbeidelse 

av anbudsdokumenter 

Alle anbudsdokument beskrevet ihht norsk standard og 

utarbeidet av konsulenter med utlysning via Doffin. 

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Manglende kvalitet og kostnadskontroll pga mangel på 

bemanning ved avdelingen. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Prosjektet er ikke ferdigstilt. Sluttrapport påbegynnes etter at 

arbeidene og regnskapet er avsluttet. 
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II. Prosjekt nr. 600231 – Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS  

 
Tabell 3: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600231 

Prosjekt nr. 600231 Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr. 1 000 000 Kr.      13 000 Kr.     987 000 

2012 Kr.    387 000 Kr.      67 000 Kr.     320 000  

2013 Kr.    720 000 Kr.    640 000  Kr.       80 000 

2014 Kr.    430 000 Kr.    339 000 Kr.       91 000 

Sum Kr. 2 537 000 Kr. 1 059 000 Kr.  1 478 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var ikke budsjettet for 2014 

overskredet, men man så at man hadde behov for økt bevilgning til gjenstående arbeider og ba 

dermed om dette. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 91 000 i underforbruk.  

 
Tabell 4: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600231 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til 

politisk behandling 

For år 2011 ble det lagt inn kr. 1 000 000 i 

investeringsbudsjettet til opparbeidelse av parkeringsplasser for 

EIBUS. Ved utgangen av 2014 viser regnskapet at prosjektet har 

kostet kr. 1 059 000. Overforbruket på kr. 59 000 hadde vært 

innspart om prosjektet ble gjennomført på kortere tid ved at man 

oppnådde lavere administrasjonskostnader.  

2. Kvalitet på 

utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Anbudsdokument utarbeidet av prosjektleder. Mottatt tilbud fra 

lokale entreprenører der økonomiske mest fordelaktige tilbud 

ble valgt. Prosjektet anses som vellykket ut i fra de resultater 

som foreligger.  

3. Kvalitet på oppfølging 

av prosjektene 

(kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

God oppfølging, kvalitets og kostnadskontroll. Den store 

mengden investeringsprosjekt opp i mot manglende bemanning 

resulterer i at det brukes lang tid på å ferdigstille prosjektene. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Sluttrapport påbegynnes etter at regnskapet er avsluttet. 

 

 

 

III. Prosjekt nr. 600287 – Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

 

Tabell 5: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600287 

Prosjekt nr. 600287 Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

År Bevilget Brukt Avvik 

2014 Kr. 350 000 Kr. 507 000 Kr. -157 000 

Sum Kr. 350 000 Kr. 507 000 Kr. -157 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var budsjettet for 2014 allerede 

overskredet. Man økt bevilgning ihht overskridelsen, men hadde ikke tatt høyde for arbeidene 

som fortsatt pågikk og dermed ikke fakturert. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 

157 000 i overforbruk.  
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Tabell 6: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600287 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til politisk 

behandling 

Planlagt prosjekt bestod av skifting av gulv og kjøkken med 

eget mannskap. Underveis kom rapport fra Kystlab om 

avvik på bad og dertil påfølgende ekstraarbeider som følge 

av det. Arbeid på vvs-anlegg og el-anlegg ble betydelige. 

Kommunestyre ble ikke varslet om dette underveis. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Ikke behov for anbudsdokument. Utarbeidelse av 

enkeltbestillinger til tekniske fag etterhvert som behov 

oppsto.   

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Lav oppfølging av regnskap ihht budsjett.  

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Sluttrapport påbegynnes etter at regnskapet er avsluttet. 

 

 

 

 

B. Investeringsprosjekt veg, vann og avløp 
 

Følgende prosjekt er gjenstand for vurdering ihht kriterier satt av kommunestyret i K-sak 108/14, 

11.12.14. 

 

IV. Prosjekt nr. 600240 – VA - Overføringsledning til Raudsand 

V. Prosjekt nr. 600274 – VA - Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet 

 

IV: Prosjekt nr. 600240  VA – Overføringsledning til Raudsand  

 
Tabell 7: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600240 

Prosjekt nr. 600240 VA – Overføringsledning til Raudsand 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr.    588 000 Kr.      56 000 Kr.     532 000 

2012 Kr.    206 000 Kr.      74 000 Kr.     132 000  

2013 Kr.    200 000 Kr.    722 000  Kr.   - 522 000 

2014 Kr. 5 832 000 Kr. 6 093 000 Kr.   - 261 000 

Sum Kr. 6 826 000 Kr. 6 945 000 Kr.   - 119 000 

 

 

Prosjektet gjelder bygging av ny overføringsledning fra Brekken til Raudsand, for å knytte Raudsand 

vannverk til Eidsvåg vannverk. Hensikten er å bedre vannkvaliteten for abonnentene på Raudsand, 

samt å fase ut gammelt renseanlegg for fjerning av jern i vannet ved Raudsand vannverk. 

Gravearbeidene ble fullført 15.oktober, pumpestasjon på Toven og overføringsledning ble satt i drift 

12.2.2015. Ferdigbefaring og overtakelse er ikke utført per 25.2.2015. 

  

Formannskapet er tidligere blitt informert om en sprekk i totalrammen på kr. 1 400 000, men denne 

sprekken ser vi for oss blir noe større. Merkostnadene skyldes:  

 

1. Endring av trasevalg: Traseen var opprinnelig planlagt på nordsiden av dalføret fra Åsagarden mot 

Toven. Denne traseen var 800 meter kortere enn trase som ble valgt før oppstart. Grunnen for endring 

av trasevalg slik at rørledning ble lagt på sørsiden av dalføret (1) at dette var mer hensiktsmessig og 
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økonomisk med tanke på da nytt vedtatt prosjektet «600290 Overføringsledning Meisal vannverk». 

En vil da få plassering av en (og ikke to) pumpestasjon på Toven, og forgreining videre mot 

Raudsand og Meisal her. (2) En får koblet på 15 abonnenter ved endelig trasevalg, ingen nye 

abonnenter ved opprinnelig trasevalg: dette vil på sikt betale seg og flere innbyggere i Nesset for 

tryggere vannforsyning.  

 

2. Arkeologiske utgravninger: arkeologiske utgravninger var ikke berammet i det opprinnelige 

prosjektet og beløp seg på kr. 150 000.  

 

3. Overgraving av kulturminne (Kavlevegen): Ved overgraving av kulturminne, vedtok 

Riksantikvaren at Nesset kommune skulle koste videre utgravninger på stedet med økonomisk ramme 

inntil kr. 850 000. Total kostnad kan bli mindre, hvor endelig rapport og endelig kostnad for videre 

utgravninger av arkeologene ved NTNU blir først i juni 2015.  

 

Noe av kostnadene ved pumpestasjonen på Toven vil føres på prosjekt 600290 

overføringsledning Meisal vannverk. Det er ventet at total bevilgning på kr. 6 826 000 

overskrides med kr. 1 600 000.  
 

Tabell 8: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600240 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til 

politisk behandling 

Forprosjekt utarbeidet av Asplan Viak 25.8.2010 (rapport 

524415 – VL Eidsvåg – Raudsand). Alternative traseer med 

kostnadsberegninger. Endring av trase bestemmes i 2013 og 

medfører økte investeringskostnader, men også økte inntekter 

ved flere påkoblinger til ny hovedledning mellom Brekken og 

Toven, samt reduserte kostnader ved prosjekt 600290 

Overføringsledning til Meisal (ikke startet). 

2. Kvalitet på utarbeidelse 

av anbudsdokumenter 

Anbudsdokumenter og anbudskonkurranse utarbeidet og utført 

av Asplan Viak. 

3. Kvalitet på oppfølging 

av prosjektene 

(kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Oppfølging av kvalitet og kostnadskontroll utført av 

prosjektleder VA og avdelingsleder VA som hovedansvarlig. 

Endringsmeldinger er skriftlig fra Nesset kommune og 

entreprenør. Regelmessige møter med Entrepenør med 

møtereferat. Overgraving av kulturminne skyldes 

kommunikasjonssvikt mellom prosjektansvarlige og 

entreprenør, og førte til pålegg fra riksantikvaren og økte 

kostnader. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Overvannsledning ble satt i drift 12.2.2015. Prosjektet er ikke 

avsluttet per 25.2.2015. Ferdigbefaring, overtakelse og 

ferdigrapport gjenstår. 

 

 

V. Prosjekt nr. 600274  VA – Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet  

 
Tabell 9: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600274 

Prosjekt nr. 600274 VA – Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet 

År Bevilget Brukt Avvik 

2013 Kr.    850 000 Kr.     899 000 Kr.  - 49 000 

2014 Kr.    221 000 Kr.     221 000 Kr.             0  

Sum Kr. 1 071 000 Kr. 1 120 000 Kr.  - 49 000 
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Prosjektet gjelder omlegging til ny vannkilde for Eresfjord vannverk, fra Dokkelva til 

grunnvannsbrønn. Prosjektet var et hasteprosjekt grunnet svært dårlig vannkvalitet ved Eresfjord 

vannverk, som følge av utbygging av kraftverk og betydelig økt husdyrhold i nedslagsfeltet til 

Dokkelva som er vannkilden til Eresfjord vannverk.  

 

I perioden 29.juli til 5. september 2013 var det kokepåbud for alle abonnenter ved Eresfjord 

vannverk grunnet høyt bakterieinnhold i vannet som har blitt sendt ut til abonnenter. Det ble i 

nevnte periode satt ut rent drikkevann i store tanker ved Coop Eresfjord, Eresfjord barne- og 

ungdomsskole og Øverås, slik at abonnenter ved Eresfjord vannverk skulle ha tilgang til rent 

drikkevann. 

 

Grunnet vedvarende kritisk drikkevannskvalitet for 400 innbyggere i Eresfjord, ble tiltaket 

vurdert utført under bestemmelse gitt i forskrift om offentlig anskaffelser, del I, jfr. forskriftens § 

2-1 annet punktum bokstav c. For at bestemmelsen skal kunne brukes må det foreligge 

uforutsette omstendigheter, det vil si forhold oppdragsgiver ikke har herredømme over. Dette vil 

for eksempel være tilfelle dersom det på grunn av såkalte force majeure liknende forhold, som 

jordskjelv, oversvømmelser, brann eller lignende er nødvendig å foreta en anskaffelse for å 

skaffe livsnødvendige varer, som for eksempel medisiner, matforsyning eller lignende 

 

Prøveboring ble gjort ved Eresfjord vannverk til en kostnad på kr. 60 000 uten at dette lyktes. 

Eresfjord vannverk fikk etablere brønn på Syltebø, og måtte dermed grave betydelig lengde for å 

koble på kommunal røranlegg. Selv om prosjektet har gått over rammen, så må det legges til at 

kr. 1 120 000 er en rimelig pris for en grunnvannsbrønn med 19,5 KW pumpe og 

prefabrikkertpumpestasjon, inkludert pumpestyring og overvåking, samt 550 meter med 

rørledningsgrøft (inkludert fiber for fremtidig bruk og 110 mm trekkerør for EL kabel).  

 

Videre har kommunen en dialog med Småkraft AS vedrørende medfinansiering av 

anleggskostnadene. Signalene her er at Småkraft vil ta en del av kostnaden, størrelsen på dette 

beløpet blir ikke bestemt før 2015. Det er dermed gode utsikter for at prosjektet vil komme 

innenfor total bevilgning på kr. 1 071 000. 

  
Tabell 8: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600274 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før fremleggelse 

til politisk behandling 

I saksfremlegget for prosjektet ble det gjort klart at 

estimert utgift på kr. 850 000 var et usikkert estimat, da 

lokasjon for ny grunnvannsbrønn var usikker. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Priser på graving og nedlegging av vannrør ble hentet inn 

fra flere lokale entreprenører, mens brønnboring og 

prefabrikkert brønnhus ble bestilt direkte fra henholdsvis 

Heistad Brønnboring AS og Flygt AS. 

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Kostnadene ble forsøkt holdt lave, og 3 – 4 ansatte ved 

teknisk drift var utførende og arbeidet direkte med 

prosjektet i 7 uker. 

4. Kvalitet på sluttrapportering Ny vannkilde og tilhørende vannledning ble satt i drift i 

februar 2014. Prosjektet er ikke avsluttet per 25.2.2015. 

Avklaring om medfinansiering fra Småkraft AS og 

ferdigrapport gjenstår.  
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Oppsummering: 

 
1. Kvalitet på prising av prosjektene før fremleggelse til politisk behandling. 

 Administrasjonen bør formulere seg mer tydelig i saker der kostnader skal 

kalkuleres på forhånd/i forprosjekt. Er det en enkel kalkyle eller et enkelt estimat 

må dette komme klart frem. Administrasjonen har ikke mulighet til å vite med 

sikkerhet størrelsen på budsjettrammen før prosjektet har vært ute på anbud/tilbud.  

I store prosjekt som f.eks. barnehageprosjektet og nå høyaktuelle helse- og 

omsorgsprosjektet, gjøres det kalkyler for å finne differansen mellom 

investeringskostnadene til de forskjellige alternativene. Investeringskostnaden kan 

gjerne bli en helt annen, men poenget er at når det er kalkulert etter samme 

metode, vil det logisk sett bli den samme differansen etter anbud/tilbud selv om 

kostnaden er på et annet nivå.  

I mindre omfattende prosjekter kan man be en entreprenør om å beregne 

budsjettpris for byggherre, men entreprenøren ekskluderer egentlig seg selv fra å 

gi inn pris på den aktuelle jobben når tilbud innhentes.   

 Investeringsreglementets kap.7 bokstav c. 

Administrasjonen må heretter påse å følge overnevnte regel i 

investeringsreglementet. Under fase «detaljprosjekt» skal det med bakgrunn i 

anbud/tilbud legges frem sak til politisk behandling med overslag over utgifter og 

fremdriftsplan. Dermed gis kommunestyret nødvendig informasjon og 

kommunestyret gir klarsignal for igangkjøring og oppdatere budsjettrammen eller 

stanser prosjektet.  

 

2. Kvalitet på utarbeidelse av anbudsdokument. 

 Det gjøres individuell vurdering for hvert prosjekt om det er behov for konsulent 

bistand. 

 Administrasjonen må legge inn høyere buffer i budsjettrammen til generelle 

kostnader.  

 Administrasjonen påser alltid at man henter inn tilbudspris fra to stk eller flere i 

prosjekter i størrelsesorden kr. 100 000 +. 

 

3. Kvalitet for oppfølging av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll) 

 Det er tydelig behov for flere ressurser ved enheten, da dagens ordning blir for 

sporadisk. Hovedpoenget med nyansatte ved enheten må være å vie 100% av sin 

arbeidstid til prosjektoppfølging som prosjektledere. 

 I prosjekt der man bruker eget mannskap må man skjerpe prosjektoppfølgingen og 

ikke la det være en «hvilepute» at man automatisk får lavere timekostnad på 

arbeid. 

 Bedre informasjon til kommunestyret. Endringer av betydning eller som det ikke 

er tatt økonomisk høyde for i budsjettrammen skal ved første mulighet berammes 

til politisk behandling. 

 

4. Kvalitet på sluttrapportering. 

 Selv om ingen av prosjektene har vært ferdig tilstrekkelig lenge for å kunne få 

utarbeidet sluttrapport, må dette ikke dra ut i tid.  

Investeringsreglementets kap. 12 bokstav a beskriver at det skal utarbeides 

sluttrapport med sluttregnskap/byggeregnskap for alle investeringsprosjekt. 



 

Nesset kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2008/105-35 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 4/15 05.03.2015 

Nesset formannskap  12.03.2015 

 

Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt 

 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen har ingen innstilling. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ved regulering og godkjenning av hytte eller boligfelt skal kommunen vurdere om det skal stilles krav 

til slokkevann. I utgangspunktet og i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 

skal kommunen sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er 

tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.  

Ved avsidesliggende steder hvor kommunalt vannledningsnett ikke er utbygd, og det vil føre til en 

urimelig kostnad for kommunen å bygge ut ledningsnett for å sikre slokkevann, kan kommunen stille 

krav til tiltakshaver om å sikre slokkevann ved, eks dimensjonert basseng og vannledningsnett for 

slokkevann. 

I saker hvor kommunen har utbygd ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet, hvor andre avbøtende 

tiltak ikke er aktuelt, plikter kommunen å legge slokkevann frem til tomtegrense. 

I forbindelse med utbygging av slokkevann til tomtegrense, er da spørsmålet hvordan rørledning skal 

avsluttes ved tomtegrense. Skal rørledning avsluttes ved tomtegrense ved blending av nedgravd rør, 

eller skal det settes ned en kum med armatur.  



Utdrag fra aktuelle forskrifter som vedrørende saken: 

I veiledninger til Byggeteknisk forskrift (TEK10) § 15-9 står det følgende om slokkevann:  

Krav om levering av vann til brannslokking er gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Levering av vann til brannslokking kan være begrenset av lokale forhold og må derfor avklares 

nærmere i den enkelte byggesak i samråd med ledningseier. 

Dimensjonerende vannføring bør leveres med et trykk ved brannuttaket på minimum 1,0 bar. 

Hensikten med minimumstrykket er å forebygge undertrykk på hovedledningsnettet. Undertrykk kan 

medføre forurensning av vannet og fare for luftinnsugning som kan redusere forsyningskapasiteten. 

Levering av vann til næringsvirksomhet kan være begrenset av lokale forhold og må derfor avklares 

nærmere i den enkelte byggesak i samråd med ledningseier. 

For vannverk der det vanlige vannforbruket er lavt, er det i enkelte tilfeller ikke mulig å levere vann til 

sprinkleranlegg og samtidig innfri kravene til vannkvalitet (ved vanlig forbruk kan oppholdstiden i 

ledningsnett og høydebasseng bli for lang). I slike tilfeller må leveringen av vann til store 

sprinkleranlegg sikres på annen måte. 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier i § 5-4.Vannforsyning: 

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er 

tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er 

liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som 

reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig 

vannforsyning til å dekke behovet. 

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen angir parametre for 

vurdering av slokkevannforsyning i vedlegg 4 (side 107 flg.):  

Den «praktiske» tolkningen av forskriftstekstene er følgende: Vedrørende krav til 

slokkevannskapasitet er ikke 20 og 50 l/s et absolutt krav. Kommunen er ansvarlig for å skaffe 

tilstrekkelig slokkevann til brannvesenet. Behovet skal fremkomme gjennom en ROS-analyse. Det 

dokumenterte behovet kan skaffes fra offentlig ledningsnett, lokale vannkilder eller tankbil. 

Bygningseier (objekteier) er ansvarlig for tilstrekkelig brannsikkerhet i eget bygg. Dette kan oppnås 

ved bygningsmessige tiltak (for eksempel brannseksjonering) eller sprinkleranlegg. Objekteier er 

ansvarlig for at prosjektert sprinkleranlegg har tilstrekkelig vannmengde og sikkerhet på 

vannforsyningen. Mest aktuelle vannkilder er offentlig ledningsnett og/eller eget basseng tilknyttet 

objektet.  

 

Vurdering 

Denne saken er en prinsippsak og vil få presedens for senere avgjørelser av lignende art. 

Når det skal bygges ut kommunal rørledning til tomtegrense kan rørledningen i de fleste tilfeller 

avsluttes enten ved blending av rør, eller nedsetting av kommunal kum. 



Om rørledningen mot tomtegrense avsluttes med en kommunal kum eller ved blending av rørledning, 

vil ha økonomisk betydning for tiltakshaver, da den kommunale kummen i tomtegrense kan inngå som 

brannkum i boligfeltet. 

For det kommunale ledningsnettet kan en kum ved tomtegrense være nyttig, da vannet kan stenges mot 

området for eksempel ved vannbrudd. Men i tilfeller hvor det allerede er nærliggende kan kummen 

være til mindre nytte for kommunen. 

Fra tiltakshaver vil det oppleves urettferdig at noen utbyggere får satt en kum på tomtegrensen, mens 

andre får et blendet rørledning som er nedgravd.  

Utfallet av denne saken vil også påvirke utbyggere av bolig- og hyttefelt sin opplevelse av kommunen 

som bidragsyter i forbindelse med initiativ og tiltak. Utbyggere av hytte og boligfelt bidrar til flere 

abonnenter på eksisterende ledningsnett, og på denne måten bidrar til lavere vann og avløpsavgifter for 

eksisterende abonnenter. 

I tilfelle hvor det bestemmes at det skal settes ned kum i tomtegrense, vil det av utbyggere være av 

interesse å få denne plassert inn på tomteområdet, hvor utbygger koster rørledning fra tomtegrense til 

kommunal kum. 

Spørsmålet som det ønskes prinsippsvar på: 

1. Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og slokkevann til bolig- og 

hytteområder, skal denne kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrense med bledning av 

nedgravd rør, eller med en kum med armatur. 

 

2. Hvis kommunal vannledning avsluttes i tomtegrense, tillates denne flyttet inn på tomteområdet 

for bedre utnyttelse som brannkum mhp tomter, gitt at utbygger koster vannledning fra 

tomtegrense til kum. 

 

Økonomiske konsekvenser 

En kum med armatur koster fra 50 000 – 70 000 kroner. Hyppighet av slike saker er 1 til 3 år. Saken 

kommer som følge av pågående utbygging av et hyttefelt, og vil kunne få en økonomisk konsekvens i 

2015. 

Beløp under 100 000,- med lav hyppighet kan dekkes innenfor driftsbudsjettet, hvor selvkostområdet 

på VA området dekkes ved kommunalt vann og avløpsgebyr.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Kommunen har ansvar for å sikre vanntilførsel og slokkevann. 
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