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

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

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

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

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Thomas Hartnik Rita Vigdis Hansen 
seksjonsleder sjefingeniør 
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Årsmelding 2016 for Nesset Fjellstyre 
 
Fjellstyret. 
I perioden 2016 - 2019 har Nesset Fjellstyre fylgjande medlemmar: 
 
Nikolai Finset, Eikesdal (leiar)                      Pers. vara: Jon Sæter, Eikesdal 
Stein Ivar Bjerkeli, Vistdal                             Pers. vara Joakim Lange, Vistdal 
Else Janne Sæter, Eikesdal                          Pers. vara: Olav Finset, Eikesdal 
Knut Arne Bugge, Boggestranda                  Pers. vara: Stig Arild Arvesen, Eresfjord 
Toril Melheim Strand, Eresfjord (nestleiar)   Pers. vara: Linda Viken Lied, Eresfjord 
 
Styret har i 2016 hatt 4 møte og handsama 28 saker. I tillegg hadde vi eit felles 
styremøte med Sunndal Fjellstyre 27. januar der vi diskuterte den nye 
kommunereforma og eventuelt samanslåing av fjellstyra. Ein felles uttale vart sendt 
Sunndal og Nesset kommunar og pressen. 
 
Nesset Fjellstyre har i 2016 vore representert i ulike samanhengar m.a.: 
 
Årsmøte i Snøhetta Villreinutval, Oppdal, 8. april. 
Årsmøte i Fjellstyrene i Oppland, Beitostølen 14.-15. april. 
Landsmøte i Norges Fjellstyresamband, Stjørdal 9. – 10. juni. 
Oppsynsmøte, Oppdal, 18. august.  
Oppsummering av reinsjakta, Gjøra 10. november.  
 
Nikolai Finset vart på årsmøtet i 2016 i Snøhetta Villreinutval valt som rettshavarane i 
Nesset sin representant i styret for nye tre år. 
 
Nesset Fjellstyre var vertskap for Nasjonalparkstyret og Villreinnemda som var på 
synfaring i Torbudalen og Aursjøen10. juni. Det vart servert kaffi og kaker.  
 
Dag Ringstad er sekretær, kasserar og oppsyn. Han er tilsatt i 50 % stilling. Arbeid 
over 50 % vert lønna på timebasis. Bøndenes Regnskapskontor har ført regnskapet, 
medan distriktsrevisor Sigmund Harneshaug har revidert dette. 
 
Tilstand hytter, båtar, bruer. 
Hytta ved Litlehaugen (NF disponerer) Fiksa dørlås, rydda rundt hytta. I brukbar 
stand. 
Hytta på Kaffihaugen. I god stand. Bør beisast i 2017 
Hytta på Aursjøen. I god stand. Ny kjøkkeninnreiing i minste avdelinga. Taket bør 
oljast. 
Naust ved Aursjøen. I god stand. 
Gamle oppsynsbrakka (museum). I god stand. 
Båtar. Båten ved Midtlægervatnet i god stand. Treng nye årer. Båten ved Aursjøen i 
bra stand.  
Bru Mardalsbotnen. Bru nedstrøms demning i Mardalsbotnen. I god stand. 
 



 
Forsikring, pensjon, bank. 
Alle forsikringane til Nesset Fjellstyre er samla i Eika og forsikra mot naturskade.  
Hytta ved Aursjøen er fullverdiforsikra for kr. 1 825 296, innbu for kr. 128 845. 
Hytta på Kaffihaugen er fullverdiforsikra for kr. 248 904. 
Gamle oppsynsbrakka (museum) er fullverdiforsikra for kr. 118 540.  
Naust og båtar er fullverdiforsikra for kr. 63 756.  
Utstyr (kamera, kikkert, satellitt-telefon, GPS m.m. til ansatt/styremedlemmar (ved 
oppdrag for fjellstyret) er forsikra for kr. 45 000, våpen er forsikra for kr. 15 000. 
Ansatt og styremedlemmane er forsikra etter lov om yrkesskade og omfattar 
yrkesskade og yrkessjukdom. 
Nesset Fjellstyre betalar 2 % innskotsspensjon for sekretær/oppsyn. 
Nesset Fjellstyre har 200 eigenkapitalbevis i Nesset Sparebank. 
 
Helse, miljø og sikkerheit.  
Elektriske anlegg. Det vert gjennomført årleg eigenkontroll på elektrisk anlegg på 
hytta ved Aursjøen. Dette vert dokumentert på eige skjema. 
Brann. Alle hyttene utanom den gamle oppsynsbrakka har brannsløkkingsapparat. 
Alle hyttene har brannvarslarar. Batteri vert skifta kvart år. 
Feiing. Pipa til hytta på Aursjøen vart feia i 2015. 
Redningsvestar. Ved begge båtane er det to redningsvestar. 
Tryggleik ved feltarbeid. Oppsyn har med satellitt-telefon ved arbeid i felt der det 
ikkje er vanleg mobildekning. GPS, kart, kompass, fyrstehjelpssaker m.m. er fast 
utstyr i sekken ved feltarbeid. Ved oppdrag i felt gjev oppsyn melding heime kvar han 
reiser. 
 
Søppel.  
I tillegg til søppelkonteinarar på Finset og i Litledalen, har RIR sett ut tre 
søppelkonteinarar ved Statkraft sin verkstadhall ved Aursjøen. RIR hadde i 2016 
brukbar rutine på tøming av desse, men konteinarane ved Aursjøen var ikkje på 
plass før langt ut i juni. 
Oppsyn plukkar søppel langs Aursjøvegen ved høve. Sameleis plukkar oppsynet det 
søppelet som han ser langs stiar, og ved rasteplassar. Framleis ein god del gammalt 
søppel ved ein del av hyttene i verneområdet, men ved to hytter i området Storflåa 
vart det i haust samla ein god del søppel som skal fraktast ut med skuter vinteren 
2017. 
 
Oppsyn. 
Nesset Fjellstyre, Eikesdal Sameige, Vike og Hoem Heimraster og Øverås og Nerås 
Grunneigarlag har samarbeid om oppsynet under reinsjakta. I tillegg engasjerer 
Eikesdal Sameige Oddvar Mittet som oppsyn. Ingen saker vart melde til politiet i 
samband med reinsjakta 2016. Arne Granlund, Dombås har koordinert jaktoppsynet i 
Snøhetta og har hatt det overordna ansvaret. 
 
Nesset Fjellstyre har engasjert Harry Brude, Rauma til å gå ekstra oppsyn i 
Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen for kr. 12 000. Dette primert som natur og 
fiskeoppsyn. 
 
Nesset Fjellstyre har samarbeidsavtale med Statens Naturoppsyn om oppsyn i 
verneområda i Nesset. Dette gjeld m.a. registrering av rein, moskus, rovfuglar  



m.m. Vi var og med ein dag på snøskuterkontroll ved Gammelsetra. For dette 
arbeidet har Nesset Fjellstyre fått refundert kr. 75 000.  
 
Nesset Fjellstyre har i 2016 teke imot kr. 12 000 i tilskot for oppsyn for Rovviltutvalet i 
Nesset. Dette gjeld oppsyn med sau/jerv. 
 
Snøhetta Villreinutval ynskte at det vart gått ekstra oppsyn i kalvingsområda for rein i 
mai. Det vart gått oppsyn i Stordalen og i området Reinsvatnet/Vikebotnen. Vi har og 
vore med på strukturteljing av rein. Dette siste vart betalt av Snøhetta Villreinutval. 
 
Det vart ikkje gått oppsyn under småviltjakta. 
 
Reinsjakta. 
Nesset Fjellstyre hadde i 2016 ein kvote på 28 dyr på vest og 7 dyr på aust. 
Reinsjakta varte frå 20. august til 22. september. Det var i år opne grenser i heile 
Snøhetta vest frå 16. september. Nesset Fjellstyre har overgangsavtalar med alle 
nabovald. 
Nesset Fjellstyre arrangerte 17. juni jaktcruise med MS Mardøla på Eikesdalsvatnet 
med trekking av reinskort. Om lag full ferge, 90 gjestar. Iver Gjelstenli heldt foredrag 
om kortreiste turar i indre Romsdal 
 
Felling:  
EV statsallmenning vest 57,1 %, aust 0 %. 
Nesset Villreinfelt vest samla: 61,3 %. 
Snøhetta: vest 57,8 %, aust 49,4 %. 
 
Det var i alt 63 godkjende søkjarar på reinskort (72 i 2015), derav 7 kvinner (12 i 
2015). Det var 14 godkjende søkjarar frå Vistdal, 5 frå Bugge, 3 frå Vike, 31 frå 
Eresfjord og 10 frå Eikesdal. 
 
Det vart danna 3 jaktlag, 2 på vest (felling på 100 %), 1 på aust (felling 0 %). 
 
Småviltjakta. 
Nesset Fjellstyre gjorde saman med Eikesdal Sameige vedtak på at det ikkje skulle 
jaktast småvilt i 2016. Dette av omsyn til småviltbestanden. Det var brukbare 
værtilhøve under klekkinga i mai og det vart sett ein del fine rypekull utover hausten. 
Det vart observert svært lite lemen, men ein del mus. I området kring Aursjøen er det  
ein del tårnfalk, mindre med jaktfalk. Det vert sett jamt med hav- og kongeørn. 
 
Fiske. 
Nesset Fjellstyre har sal av fiskekort gjennom Inatur. Dei selde 80 kort i 2016 (58 kort 
i 2015) medan eigne forhandlarar selde 89 kort (91 kort i 2015). 
I alt er det brutto selt fiskekort for kr. 25395 i 2016 (kr. 20545 i 2015). 
 
Det har kome 13 fangstmeldingar, av desse 5 gjennom Inatur. Vi innførte saman med 
Inatur eit system for fangstrapportering der fiskaren skulle melde kva vatn det var 
fiska i. Det har ikkje fungert, meldingar tyder på at det vart for komplisert. Dette må vi 
få endra til sesongen 2017. Fangstmeldingar syner at det i Aursjøen er fisk av 
ypparleg kondisjon. Gjennomsnittsvekt for aure om lag 500 g, for harr 450 g 
(fangstrapportert 184 aure, 40 harr). Grønbottstjønna i Sandgrovbotnen har framleis 



mykje småfisk, snittvekt 130 g. Ein fiskar tok her 248 fiskar. I Sandgrovvatna syner 
ein fangstrapport at gjennomsnittsvekta er 260 g. Det er i minste laget. 
 
Statkraft settefiskanlegg leverar settefisk frå sitt anlegg i Eikesdal. Nesset Fjellstyre 
har i 2016 sett ut 400 fiskar i Inste Bruabotnen, 400 fiskar i Ytste Bruabotnen og 400 
fiskar i Haudukvatnet i Mardalsbotnen. 
 
Hytter. 
Utleige av hyttene går stort sett gjennom Inatur. Det fungerer godt. Det vart i 2016 
montert nøkkelskap med kodelås både på Aursjøen og på Kaffihaugen. Den store 
avdelinga (Aursjøen 1) har vore utleigd 16 døgn, den litle avdelinga (Aursjøen 2) 23 
døgn, Kaffihaugen 10 døgn. P.g.a. at styret ikkje opna for småviltjakt er utleigedøgn 
litt mindre enn i 2015. I tillegg kjem dei døgna oppsynet/fjellstyret har nytta hyttene. 
Hytta i Sandgrovbotnen er ikkje til utleige. 
 
Gåver. 
Fjellstyret fikk gjennom NFS kr. 10 000 til informasjonsarbeid blant born og unge. 
Dette beløpet vart delt mellom Vårsol 4H (tur til Hoemsbu), og Nesset Fjellstyre sin 
stand under Eikesdalsdagen. Vi fikk og kr. 25 000 til friluftsaktivitetar for dei 
flyktningane som har kome til Nesset. Dei hadde ein to dagars tur til Hoemsbu. Nye 
flyktningar fikk utdelt kvar sitt par med fjellsko og vi dekte utgiftene til båtskyss. 
Ungdomar frå gamle Eresfjord og Vistdal kommune som tar jegerprøven får kr. 500 i 
tilskot ved avlagt eksamen. Det var ein som tok jegerprøven i 2016.  
Nesset Fjellstyre har ikkje betalt ut tilskot av eigne midlar til lag eller organisasjonar i 
2016. 
 
Informasjonstiltak og heimeside. 
Nesset Fjellstyre var også i 2016 representert under marknadsdagen under 
Eikesdalsdagen 13. august. Vi delte ut informasjonsmateriell og diverse smågåver. Vi 
lodda ut fellingsløyve på ei simle, tippekonkurranse og fiskedam. Som vanleg vart 
standen mykje besøkt. 
 
Nesset Fjellstyre har brukt mykje tid på å få etablert ei informasjonstavle ved 
Aursjøhytta. P.g.a. omstende som vi ikkje hadde kontroll på vart dette arbeidet ikkje 
fullført i 2016, men alt skal vere klart i 2017. Nesset Fjellstyre har hatt ein del utgifter i 
samband med dette som vi enno ikkje har fått refundert. 
 
Nesset Fjellstyre har etablert eit godt samarbeid med Geir Rune Brandt om 
heimesida og denne fungerer brukbart. Sekretær prøver å vedlikehalde sidene så 
godt som råd. 
I 2016 har vi hatt 5722 besøk på heimesida. Det har i alt vore 3670 forskjellige 
gjester som har lest 17685 sider. Dette er ein fin auke frå 2015. 
 
Fangstminne, boksal, fotoutstilling. 
Det er registrert eit gammalt læger ved Storflåa i 2016. Det er og gjort funn av eit par 
pilspissar i Sandgrovbotnen og ein steinalderbuplass ved Sandgrovskaret. På 
Lågklenegga er det funn av ei steinsmie, truleg frå steinalderen. Det er sendt inn 
reinshorn som har smelta fram av isen både frå Storbreen i Stordalen, Gråhøa, 
Isløypet og Klenegga. Dette for datering og DNA analyse. 
 



Det er enno litt sal av boka «Jakt og Fangst i Nesset». Lageret er no på om lag 45 
bøker. Ein del bøker vert gitt som gåve ved høve. 
 
Fotoutstillinga i den gamle oppsynsbrakka ved Aursjøen hadde i 2016 registrert 224 
besøk (188 i 2016). 
 
 
Eresfjord, 14.1.2017 
 
 
Nesset Fjellstyre 
 
Dag Ringstad 
Sekr.



Fra: Nesset Fjellstyre (nesset@fjellstyrene.no)
Sendt: 23.06.2017 13:44:38
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Årsmelding, balansesamandrag og resultatsammendrag Nesset Fjellstyre 2016
Vedlegg: Nesset Fjellstyre, sak 04.17 Årsmelding 2016.docx;Balansesammendrag 2016.pdf;Resultatsammendrag
2016.pdf;Revisors uttale Nesset Fjellstyre.pdf

Hei

Sender vedlagd årsmelding, balansesamandrag og resultatsamandrag for Nesset Fjellstyre 2016.

Iflg. Lov om utnytting av rettar og lunner i Statsallmenning m. m av 6. juni 1975 (Fjelloven) § 11.2 skal årsmelding, regnskap og
revisjon for Fjellstyret sendes kommunen.

Nesset Fjellstyre
Dag Ringstad
Sekr.
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2016 2015
EIENDELER

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

35 880
122 138

30 000
1 237

263 575
294 811

416 949

21 719
64 539

23 400
49 934

21 167

314 645
335 812

385 746

26 532
2

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum egenkapital

GJELD

EGENKAPITAL

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital

Udisponert resultat

0

52 781
32 144
84 925

416 949

299 450
32 574

332 024

0

54 276
32 020
86 296

385 746

299 450

299 450

2016
1 7

Nesset Fjellstyre

Balansesammendrag

1Sidenr:

Dato fra - til:
Regnskapsår
Periode:

-

- For

19173mar Nesset Fjellstyre (193) 01.03.17



2016 2015
Salgsinntekt

Andre driftskostnader
Driftsresultat

Annen renteinntekt

Annen driftsinntekt

Annen finansinntekt
Ordinært resultat før skattekostnad

Ordinært resultat

Årsresultat

Sum driftsinntekter

Overført annen egenkapital
Udekket tap
Sum overføringer

Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger

100 698

236 578
30 508

314

544 466

1 752
32 574

32 574

32 574

645 164

24 050
333 081

20 947

148 888

204 942
-7 076

768

418 804

1 442
-4 866

-4 866

-4 866

567 692

4 866

4 866

20 520
341 991

7 314

2016
1 7 Nesset Fjellstyre

Resultatsammendrag

1
for

Dato fra til: 
Regnskapsår:
Periode:

Sidenr:

-

-

19173mar Nesset Fjellstyre (193) 01.03.17







Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune
Møtested: Kommunestyresalen, Molde rådhus
Dato: 28.06.2017
Tid: 12:00 – 14:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn Representerer
Odd Helge Gangstad SP
Fritz Inge Godø V
Adrian Sørlie H
Torgeir Dahl H
Gerd Marit Langøy H
Sidsel Pauline Rykhus AP
Margareth Hoff Berg FRP
Terje Tovan BOR
Rolf Jonas Hurlen H
Toril Melheim Strand AP
May Tove Bye Aarstad AP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Representerer
Edmund Morewood SP
Svein Atle Roset KRF
Inger Lise Trønningsdal H
Nora Helen Dyrseth Blø AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Lars Hagseth Inger Lise Trønningsdal AP/H
Arnstein Misund Nora Helen Dyrseth Blø KRF/AP
Stein Ivar Bjerkli Svein Atle Roset AP/KRF
Eva Solstad Alme Edmund Morewood H/SP

Fellenemnda var derved representert med 15 voterende.

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Innledningsvis viste Torgeir Dahl (H) til møteprinsippet i kommunelovens §§ 30 og 31 og 
inndelingslova § 26. Siste sak som skal behandles i dagens møte er sak om ansettelse av 
rådmann i nye Molde kommune. Torgeir Dahl bad om fellesnemndas tilslutning til at saken i 
utgangspunktet behandles i åpent møte, uten streaming. Møtet lukkes ved behov. 

Fellesnemnda gav enstemmig sin tilslutning til ovennevnte.

Følgende saker ble behandlet:



PS 1/17 Konstituering av fellesnemnda nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

Følgende velges til ledelsen av fellesnemnda nye Molde kommune:

 Leder: Torgeir Dahl
 Nestleder: Odd Helge Gangstad

Behandling

Rolf Jonas Hurlen (H) fremmet følgende forslag:

Som leder av fellesnemnda velges: Torgeir Dahl 
Som nestleder av fellesnemnda velges: Odd Helge Gangstad 

Votering:

Det fremsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 2/17 Orientering fra prosjektleder

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringen fra prosjektleder til orientering.

Behandling

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald orienterte om følgende:

 Status for arbeidsgruppene som er igangsatt
o Administrative arbeidsgrupper
o Arbeidsgruppe for kulturbygging
o Arbeidsgruppe for demokratimodeller/lokaldemokrati

 Status for andre pågående prosesser:
o Interkommunale samarbeid
o Pensjonskasse
o Ungdomsrådene

 Brev fra vernetjenesten i nye Molde kommune vedrørende frikjøpsordningen for 
vernetjenesten og vernetjenesten inn i trepartssamarbeidet (sendt med e-post fra 
politisk sekretær til fellesnemndas medlemmer 27.06.17)

 Innspill fra Nesset kommune til høringssvar vedrørende ruteendringsprosessen 2018 
(sendt med e-post fra politisk sekretær til fellesnemndas medlemmer 27.06.17)

Rolf Jonas Hurlen (H) redegjorde for Nesset kommunes innspill til høringssvar og bad om 
fellesnemndas tilslutning.

Fellesnemnda sluttet seg enstemmig til Nesset kommunes høringssvar.

Votering:

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



PS 3/17 Kommunikasjonsstrategi for Nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

1. Fellesnemda for nye Molde kommune tar utkast til kommunikasjonsstrategi til 
orientering, med følgende endringer:

Tillegg til avsnitt 4, underavsnitt Eksternt:

Punkt «Innbyggerne»:

Samfunnsprosjekter av stor betydning bør så langt det er mulig forankres blant 
innbyggerne. Innbyggernes oppfatning bør i særlig store og viktige saker undersøkes og 
hensyntas i planleggingen. Informasjonen fra kommunen bør ha fokus på å skape et 
godt og helhetlig bilde av totaliteten i komplekse saker og prosesser.

Punkt «Lokal presse»:

Lokale medier har et betydelig ansvar for at samfunnssaker belyses godt og helhetlig 
slik at innbyggerne har mulighet til å danne seg et tilstrekkelig bilde. Med dette for øye 
vil nye Molde kommune etablere gode rutiner for samarbeid med media.

2. Fellesnemda for nye Molde kommune ber prosjektleder om å gjennomføre en kort 
høringsrunde i de tre kommunene med høringsfrist 15. august 2017.

3. Fellesnemda for nye Molde kommune ber om at prosjektleder i samarbeid med 
kommunikasjonsgruppen innarbeider eventuelle innspill, og at ferdigstilt plan iverksettes 
1. september 2017.

4. Fellesnemda for nye Molde kommune ber om at forslaget til finansiering innarbeides i 
budsjett for 2017 og 2018.

5. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at kommunikasjonsansvar som ligger til 
rådmannen i nye Molde kommune innarbeides i kommunikasjonsplanen.

Behandling

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald gjorde følgende endring i forslag til vedtak:

Tillegg: Nytt punkt 5

Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at kommunikasjonsansvar som ligger til 
rådmannen i nye Molde kommune innarbeides i kommunikasjonsplanen.

Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag:

Tillegg til punkt 1 i prosjektleders forslag til vedtak:

…med følgende endringer:

Tillegg til avsnitt 4, underavsnitt Eksternt:

Punkt «Innbyggerne»:

Samfunnsprosjekter av stor betydning bør så langt det er mulig forankres blant innbyggerne. 
Innbyggernes oppfatning bør i særlig store og viktige saker undersøkes og hensyntas i 



planleggingen. Informasjonen fra kommunen bør ha fokus på å skape et godt og helhetlig bilde 
av totaliteten i komplekse saker og prosesser.

Punkt «Lokal presse»:

Lokale medier har et betydelig ansvar for at samfunnssaker belyses godt og helhetlig slik at 
innbyggerne har mulighet til å danne seg et tilstrekkelig bilde. Med dette for øye vil nye Molde 
kommune etablere gode rutiner for samarbeid med media.

Votering:

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Borgerlistens fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

PS 4/17 Nytt kommunevåpen: Forslag til prosess

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

1. Fellesnemda for nye Molde kommune godkjenner mål og prosess for arbeidet med nytt 
kommunevåpen.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber kulturbyggingsgruppa organiserer arbeidet i 
samarbeid med prosjektleder.

3. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak at det settes av kr 300 000,- til 
arbeidet, og forutsetter at dette bakes inn i budsjettet for 2018.

Behandling

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald redegjorde for saken.

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

PS 5/17 Etablering av kulturbyggingsfond nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune stillers seg bak at det opprettes et eget 
kulturbyggingsfond for å stimulere lag, organisasjoner og institusjoner i Midsund, Molde 
og Nesset til å gjennomføre felles aktiviteter og arrangementer. Fondet skal kunne bidra 
til økt aktivitet, samarbeid og kulturbygging mellom de tre kommunene. 

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at det settes av kr. 200 000 i 2017 og kr. 
500 000 i 2018 og 2019, og at dette bakes inn i budsjettet for nye Molde kommune i 
2017, 2018 og 2019.

3. Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner vedtekter for kulturbyggingsfond i 
nye Molde kommune, datert 16.6.2017. 



4. Fellesnemnda for nye Molde kommune delegerer til kulturbyggingsgruppa å behandle 
søknader og gjør vedtak om tilskudd.

Behandling

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald redegjorde for saken.

Toril Melheim Strand (AP) fremmet følgende forslag:

Tillegg til Pkt.3: ............ med denne endringa.

Nytt pkt. 4:
Kulturbyggingsgruppa behandler og innstiller søknader om tilskudd til fellesnemnda for nye 
Molde kommune. Fellesnemnda vedtar og tildeler eventuell stønad.

Votering:

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak punkt 1, 2 og 3 som ble enstemmig 
vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom prosjektleders forslag til vedtak punkt 4 og Toril Melheim 
Strands (AP) fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt med 14 mot 1 (1 AP) stemmer.

PS 6/17 Overordnet politisk organisering nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak forslaget til overordnet politisk 
organisering i nye Molde kommune slik det fremgår i saksfremlegget.

Modellen innebærer formannskapsmodell med tre hovedutvalg:
 Helse og omsorg
 Næring, miljø og teknisk
 Oppvekst og kultur

Oversendelsesforslag til demokratigruppen

I kvart av dei tre hovedutvalga bør det være minimum ein frå kvar av dei tre kommunane. Dette 
evaluerast i slutten av første kommunestyreperioden i den nye kommunen.

Behandling

Nytt korrigert saksframlegg ble delt ut i møtet. 

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald redegjorde for saken.

Lars Hagseth (AP) fremmet følgende forslag:

I kvart av dei tre hovedutvalga bør det være minimum ein frå kvar av dei tre kommunane. Dette 
evaluerast i slutten av første kommunestyreperioden i den nye kommunen.

Etter debatten i fellesnemnda omformulerte Lars Hagseth sitt fremsatte forslag til et 
oversendelsesforslag til demokratigruppen.

Votering:



Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Lars Hagseths (AP) oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

PS 7/17 Forslag til møteplan 2017 for fellesnemnda nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda nye Molde kommune avholder sine møter på følgende datoer for høsten 
2017:
 30. august
 28. september
 2. november
 6. desember

2. Fellesnemndas møter avholdes i tidsrommet kl 12-16.
3. Fellesnemndas møter avholdes i Molde rådhus.

Behandling

Prosjektleder Britt Rakvåg orienterte. På grunn av at møtene skal streames må det tas stilling til 
hvor de skal avholdes, da man er avhengig av god internettforbindelse via kabel.

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Endring i punkt 1:

Møtet i desember avholdes 6. desember grunnet formannskapsmøte i Nesset kommune 
7. desember.

Nytt punkt 3:

Fellesnemndas møter avholdes i Molde rådhus.

Votering:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte endring.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Torgeir Dahls (H) fremsatte forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

PS 8/17 Ansettelse av rådmann nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 28.06.2017

Vedtak

Arne Sverre Dahl tilbys stillingen som rådmann i nye Molde kommune fra 01.01.2020.

Ordførerne sammen med en representant fra de tillitsvalgte får fullmakt til å forhandle frem en 
ansettelsesavtale.

Den øverste administrative lederen for nye Molde kommune får en kjønnsnøytral tittel. Det kan 
være administrasjonssjef.



Behandling

Prosjektleder orienterte.

Leder Torgeir Dahl fremmet følgende fellesforslag fra Torgeir Dahl (H), Odd Helge Gangstad 
(SP), Rolf Jonas Hurlen (H), Sidsel Rykhus (AP) og Frits Inge Godø (SP):

Arne Sverre Dahl tilbys stillingen som rådmann i nye Molde kommune fra 01.01.2020.

Ordførerne sammen med en representant fra de tillitsvalgte får fullmakt til å forhandle frem en 
ansettelsesavtale.

Toril Melheim Strand (AP) fremmet følgende fellesforslag fra Toril Melheim Strand (AP), Lars 
Hagseth (AP) og Sidsel Rykhus (AP):

Den øverste administrative lederen for nye Molde kommune får en kjønnsnøytral tittel. Det kan 
være administrasjonssjef.

Terje Tovan (BOR) fremmet følgende forslag:

Nye Molde kommune utlyser stillingen som rådmann/administrasjonssjef.

Votering:

Borgerlistens fremsatte forslag falt med 1 (BOR) mot 14 stemmer.

Det fremsatte fellesforslaget fra Torgeir Dahl (H), Odd Helge Gangstad (SP), Rolf Jonas Hurlen 
(H), Sidsel Rykhus (AP) og Frits Inge Godø (V) ble enstemmig vedtatt.

Det fremsatte fellesforslaget fra Toril Melheim Strand (AP), Lars Hagseth (AP) og Sidsel 
Rykhus (AP) ble vedtatt med 14 mot 1 (FRP) stemmer.



Molde kommune Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune
Møtested: Kommunestyresalen, Molde rådhus
Dato: 30.08.2017
Tid: 12:00 – 12:50

Faste medlemmer som møtte:

Navn Representerer
Odd Helge Gangstad SP
Fritz Inge Godø V
Inger Lise Trønningsdal H
Adrian Sørlie H
Torgeir Dahl H
Gerd Marit Langøy H
Sidsel Pauline Rykhus AP
Margareth Hoff Berg FRP
Terje Tovan BOR
Rolf Jonas Hurlen H
Edmund Morewood SP
Toril Melheim Strand AP
May Tove Bye Aarstad AP
Svein Atle Roset KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Representerer
Nora Helen Blø AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arnstein Misund Nora Helen Blø KRF/AP

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Fellesnemnda godkjente enstemmig referatet fra 28.06.2017, men med følgende presisering 
med 14 mot 1 stemmer (Terje Tovan fra Borgerlisten):

I sak 03/17 - Kommunikasjonsstrategi nye Molde kommune, legger fellesnemnda en slik 
forståelse av det vedtatte tillegget i avsnitt 4, underavsnitt Eksternt:

Punktet understreker behovet for god involvering av innbyggerne, men innebærer ikke et behov 
for folkeavstemminger/innbyggerundersøkelser. 

Følgende saker ble behandlet:



PS 9/17 Orientering fra prosjektleder

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 30.08.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringen fra prosjektleder til orientering.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at henvendelsen fra Selskabet for Molde 

Byes Vel oversendes til kulturbyggingsgruppen som innspill i prosessen rundt 
kommunevåpen.

3. Fellesnemndas møte 2. november flyttes til 3. november kl. 09.00 - 12.00.

Behandling

1. Status for pågående prosesser:
 Administrative arbeidsgrupper
 Prosess rundt endringer i interkommunale samarbeid
 Videre prosess om politisk organisering

2. Opprop ang kommunevåpen fra Selskabet for Molde Byes Vel
3. Flytting av møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 2. november på grunn av nasjonal 

samling for prosjektleder
4. Andre eksterne henvendelser

Svein Atle Roset (KRF) bad om at det kommer en sak til behandling i fellesnemnda med 
oversikt over alle interkommunale samarbeid i alle kommunene i nye Molde kommune.

Prosjektleder opplyste at rådmennene i de tre kommunene allerede er i god dialog vedrørende 
ovennevnte. 

Toril Melheim Strand (AP) etterlyste resolusjonen angående kommunevåpen fra Selskabet for 
Molde Byes Vel, og bad om at den sendes ut til fellesnemnda.

Administrasjonen følger dette opp.

I forbindelse med nasjonal samling for prosjektledere 2. november, bad Britt Rakvåg Roald om 
at fellesnemndas møte samme dag flyttes.

Leder Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 3:

Fellesnemndas møte 2. november flyttes til 3. november kl. 09.00 -12.00.

Votering:

Leders fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 



PS 10/17 Budsjett 2017-2020 for prosjektet

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 30.08.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner forslaget til budsjett slik det 
foreligger.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at et evt overskudd i 2017 overføres og 
fordeles likt til budsjett 2018 og budsjett 2019.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

PS 11/17 Forslag til frikjøpsreglement og godtgjøringsreglement nye Molde 
kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 30.08.2017

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner reglement for frikjøp og godtgjøring i 
prosjektperioden august 2017 til 1. januar 2020.

Behandling

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 12/17 Opprettelse av partssammensatt utvalg (PSU) og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU) i prosjektperioden

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 30.08.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner Partssammensattutvalg, PSU, med 
følgende sammensetning:

a. 6 tillitsvalgte
b. 6 politikere
c. 3 administrativt ansatte

En av politikerne leder utvalget.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak vedlagte forslag til reglement for 

Partssammensatt utvalg.
3. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner et eget Arbeidsmiljøutvalg, AMU, 

med spesielt ansvar for å følge arbeidsmiljømessige utfordringer i prosessen. AMU 
settes sammen av 3 representanter fra Hovedarbeidsmiljøutvalg i de tre kommunene. 
AMU for nye Molde kommune ledes av arbeidstakersiden i 2018 og arbeidsgiversiden i 
2019.

4. Utvalgene forutsettes igangsatt i løpet av høsten 2017.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.



PS 13/17 Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av 
representanter til arbeidsgruppe

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 30.08.2017

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber de tre respektive kommunene oppnevne en 
politisk og en administrativ representant til en arbeidsgruppe som skal følge 
utredningsprosessen rundt pensjonskasse.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommunen ber om at oppnevningen skjer innen 1. oktober 
2017.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 60/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) 
 

Vedlegg 
1 Partssammensatt utvalg 

 

Rådmannens innstilling 
Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 To politisk oppnevnte medlemmer: 
o  
o  

 To tillitsvalgte medlemmer: 
o Velges av arbeidstakerorganisasjonen 

 En administrativt ansatt: 
o Personalsjefen 

 
 
 
Saksopplysninger 

Fellesnemnda for nye Molde kommune behandlet i møte 30.08.17 under sak 12/17 sak om opprettelse av 
partssammensatt utvalg (PSU og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i prosjektperioden.  

Følgende vedtak ble fattet og enstemmig vedtatt: 

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner Partssammensattutvalg, PSU, med følgende 
sammensetning: 

a. 6 tillitsvalgte 
b. 6 politikere 
c. 3 administrativt ansatte 

En av politikerne leder utvalget. 
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak vedlagte forslag til reglement for 

Partssammensatt utvalg. 
3. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner et eget Arbeidsmiljøutvalg, AMU, med spesielt 

ansvar for å følge arbeidsmiljømessige utfordringer i prosessen. AMU settes sammen av 3 
representanter fra Hovedarbeidsmiljøutvalg i de tre kommunene. AMU for nye Molde kommune 
ledes av arbeidstakersiden i 2018 og arbeidsgiversiden i 2019. 

4. Utvalgene forutsettes igangsatt i løpet av høsten 2017. 

Arkiv: :002 
Arkivsaksnr: 2017/476-16 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



 
Vurdering 
Partssammensatt utvalg (PSU): 
Det følger av Hovedavtalen § 4 at det i alle kommuner skal opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg 
for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen og de ansatte med mindre partene avtaler 
at slike saker skal behandles på en annen måte. Det vises til kommuneloven § 25.  
Fellesnemnda for nye Molde kommune har vedtatt at det partssammensatte utvalget skulle ha en 
sammensetning av 6 politikere, 2 fra hver av de 3 kommunene.  
Rådmannen ber om at kommunestyret oppnevner 2 representanter til det partssammensatte utvalget.  
Rådmannen tilrår at medlemmene velges blant de 5 medlemmene som representerer Nesset kommune inn i 
fellesnemnda.  
Når det gjelder de tillitsvalgte sin representasjon inn i det partssammensatte utvalget, sendes saken over til 
arbeidstakerorganisasjonen i kommunen hvor de blir bedt om å oppnevne 2 tillitsvalgte som representerer 
de ansatte i PSU.  
Rådmannen har oppnevnt personalsjef Anne-Karin Sjøli som Nesset kommune sin administrative 
representant i det partssammensatte utvalget (PSU).  
 
Hovedarbeidsmiljøutvalg: 
Det følger av Hovedavtalen § 6 at det skal opprettes et arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljøloven 
§ 7-1 med arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-2. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha 
like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget, jfr. Aml. § 7-2, 4.ledd.  
Fellesnemndas vedtak om at det skal velges 3 medlemmer fra hver kommune inn i et felles 
arbeidsmiljøutvalg kommer i strid med loven. Rådmannen mener at sak opprettelse av et 
hovedarbeidsmiljøutvalg må opp til ny behandling i fellesnemnda. 
Når det gjelder valg av medlemmer til utvalget er rådmannen av den oppfatning at disse blir administrativt 
oppnevnt.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter i forbindelse med partssammensatt utvalg dekkes av nye Molde kommune.  
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Vedtak 
1. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner Partssammensattutvalg, PSU, med 

følgende sammensetning: 
a. 6 tillitsvalgte 
b. 6 politikere 
c. 3 administrativt ansatte 

En av politikerne leder utvalget. 
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak vedlagte forslag til reglement for 

Partssammensatt utvalg. 
3. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppnevner et eget Arbeidsmiljøutvalg, AMU, 

med spesielt ansvar for å følge arbeidsmiljømessige utfordringer i prosessen. AMU 
settes sammen av 3 representanter fra Hovedarbeidsmiljøutvalg i de tre kommunene. 
AMU for nye Molde kommune ledes av arbeidstakersiden i 2018 og arbeidsgiversiden i 
2019. 

4. Utvalgene forutsettes igangsatt i løpet av høsten 2017. 

Behandling 
Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 61/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av representanter til 
arbeidsgruppe 
 

Vedlegg 
1 vedtak i fellesnemnda Nye Molde kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre oppnevner xxxxxxx til å være kommunens representant i arbeidsgruppe -
pensjonskasse nye Molde kommune.  
Administrativt oppnevnt representant i arbeidsgruppen er: Økonomisjef Nesset kommune 
 
 
Saksopplysninger 
Fellesnemnda for nye Molde kommune behandlet i møte 30.08.017 under sak PS 13/17 oppnevning av 
representanter til arbeidsgruppe pensjonskasse nye Molde kommune.  
Følgende vedtak ble fattet: 

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber de tre respektive kommunene oppnevne en politisk og 
en administrativ representant til en arbeidsgruppe som skal følge utredningsprosessen rundt 
pensjonskasse. 

2. Fellesnemnda for nye Molde kommunen ber om at oppnevningen skjer innen 1. oktober 2017. 
Vurdering 
Rådmannen ber Nesset kommunestyre velge en politisk representant i arbeidsgruppa for utredning av 
pensjonskasse for nye Molde kommune. Rådmannen tilrår at valgt medlem blir en av de 5 som er valgt inn 
i fellesnemnda fra Nesset kommune.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Utgifter til arbeidet i arbeidsgruppen pensjon dekkes av nye Molde kommune 

Arkiv: :002 
Arkivsaksnr: 2017/476-17 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  
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Vedtak 

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber de tre respektive kommunene oppnevne en politisk og 
en administrativ representant til en arbeidsgruppe som skal følge utredningsprosessen rundt 
pensjonskasse. 

2. Fellesnemnda for nye Molde kommunen ber om at oppnevningen skjer innen 1. oktober 2017. 

Behandling 

Det ble votert samlet over prosjektleders forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 62/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Oppsigelse av samarbeidsavtale med IKT Orkide 
 

Vedlegg 
1 Deltakelse i interkommunalt IKT-samarbeid - IKT Orkidé 
2 Vedtekter for IKT Orkidé 
3 Særutskrift Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkide 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune sier opp sitt medlemskap i IKT Orkide innen 31. oktober 2017.  
Rådmannen peker ut en forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkide om 
avslutning av medlemskapet.  
  
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har siden 2008 vært medlem av IKT Orkide, et interkommunalt IKT-samarbeid.  Dette 
interkommunalt samarbeid er organisert med hjemmel i Kommuneloven § 27.  Det vil si at to eller flere 
kommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyre kan i slike tilfelle gi 
myndighet til dette styre å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Gjeldende 
vedtekter for interkommunalt IKT-samarbeid IKT Orkide ble vedtatt av Nesset kommunestyre i møte 
31.08.2008. 
I tillegg til Nesset, har Fræna sammen med alle kommunene på Nordmøre deltatt.  
I 2014 ble det gjort et arbeid i administrasjonen og styret der framlegg til nye vedtekter for IKT Orkide ble 
utformet. Noen av de viktigste endringene som ble forslått i dette framlegget til nye vedtekter var at 
personell skulle flyttes inn til kontoret i Kristiansund og at virksomheten skulle endres til et 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. Dette ville endre den enkelte kommune sin 
handlefrihet med hensyn til valg av egne løsning i forhold til nåværende og gjeldende vedtekter i stor grad. 
Planen var at nye vedtekter skulle trå i kraft fra 2015.  
Kommunestyret godkjente forslaget til vedtektsendring med følgende forbehold: Før endelig tilslutning til 
ny avtale ønsker Nesset kommune å få avklart hvilke forpliktelser som ligger i § 12 i utkast til vedtekter og 
økonomisk ansvar for den enkelte kommune etter uttreden. Se vedlegg sak PS 10/15 Nesset kommunestyre 
12.02.2015. 
Kommunene Eide og Fræna var den gang enige om at de ikke ønsket å vedta de nye vedtektene før den 
framtidige kommunestrukturen var avklart (kommunereformen). Siden vedtektsendringene måtte 
godkjennes av alle medlemskommunene, innebar dette at nye vedtekter ble lagt på vent inntil videre.  
Oppsigelse av gjeldende samarbeidsavtalen: 

Arkiv: :026 
Arkivsaksnr: 2008/168-46 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



Det følger av § 12 i vedtektene at kommunene kan kreve seg utløst av samarbeidet med ett års 
oppsigelsestid. Oppsigelsesfrist er 31. oktober året før uttreden.  
 
Nesset kommunestyre vedtok i møte 23.06.2016 sak PS 58/16 å bygge en ny kommune sammen med 
Molde og Midsund. Den nye kommunen skal være operativ fra 1.01.2020. Det er en forutsetning at ansatte 
i den nye kommunen har felles datasystem (IKT-løsninger). Dette betyr at de ulike fagprogrammene skal 
samordnes i den nye kommune og at Nesset kommune blir en del av ROR-IKT.  
Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtok i sitt møte 30.08.17 under sak PS 10/17 Budsjett 2017 – 
2020. I saksframlegget er det mellom annet uttalt følgende i forhold til IKT – Nesset inn i ROR-IKT: 
På oppdrag for fellesnemnda nye Molde v/prosjektleder, har ROR-IKT har gjort beregninger mht kostnader 
for utredning og gjennomføring av det prosessuelle rundt at Nesset kommune skal inn i ROR-IKT.  
 
Daglig leder i ROR-IKT har skissert følgende mht utredning og prosess: 

Vi har behov for på kort sikt å få gjennomført kartleggingen og deretter starte planleggingsfasen. 
På det nåværende tidspunktet ser vi for oss en gjennomføringsfase med en glidende overgang 
for Nesset kommune til ROR-IKT-baserte systemer som den foretrukne metoden. 
Grunnet ressursmangel hos ROR-IKT, så vil vi foreslå å leie inn en konsulent/prosjektleder 
snarest for å drive gjennom kartleggingen og starte planleggingen. Vi ser for oss at denne 
personen bør starte opp arbeidet så snart som mulig etter sommerferien og med en 
avslutningsdato i slutten av desember. I mellomtiden ønsker vi å gå ut med utlysning for et 
engasjement for tilsvarende stilling. Dette engasjementet skal videreføre arbeidet for 
konsulenten, dvs. avslutte planleggingen og hjelpe oss med gjennomføringen. 

Alle som har vært i prosesser med sammenslåing av kommuner de siste årene fremhever at det er viktig å 
ha god nok ressurstilgang til omlegging av IKT-system, spesielt når kommunene har ulike system fra før. 
Ut fra ovenstående vedtok fellesnemnda for nye Molde kommune å avsette midler til midlertidig innleie av 
konsulent/prosjektleder for å drive kartlegging, planlegging og gjennomføring av å flytte Nesset kommune 
sin IKT fagsystemer over i ROR-IKT.  
Det følger av inndelingslova § 16 at for Kommuneloven § 27-samarbeid, samarbeid etter lov om 
interkommunale selskap eller kommunal særlovgivning, kan man innen ett år fra iverksettingen av en 
grenseendring – si opp sitt deltakerforhold med en frist på 6 mnd. Departementet har blitt kontaktet av 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i forhold til tolkning av innholdet i denne paragrafen. Departementet 
presiserer at den forkortede oppsigelsesfristen etter inndelingslova § 16 gjelder fra iverksetting av 
grenseendringen, dvs. 01.01.2020.  
 
Dette medfører at Nesset kommune må forholde seg til den oppsigelsesfristen som følger av vedtektenes § 
12 i samarbeidsavtalen med IKT Orkide. Dersom Nesset kommune skal gå ut av samarbeidet med IKT 
Orkide før 1.01.2020, så må avtalen sies opp før 31.oktober 2017. Nesset kommune kan da tidligst gå ut av 
avtalen 1.01.2019.  
 
Vurdering 
Rådmannen tilrår ut fra ovenstående at Nesset kommunestyre sier opp samarbeidsavtalen med IKT Orkide 
innen 31. oktober 2017. Det bør nedsettes en forhandlingsgruppe som får i oppgave å gjennomføre 
drøftinger med IKT Orkide om avslutning av medlemskapet. Disse forhandlingene bør ta utgangspunkt i 
utredningen og den tilrådningen prosjektleder gir når det er forsvarlig å gå ut av dette samarbeidet.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det følger av Vedtekter for det interkommunale IKT-samarbeidet IKT Orkide § 12, 5.ledd: «Den 
uttredende kommune forutsetter å hefte for de forpliktelser IKT Orkide måtte ha gjennom avtaler som 
omfatter den uttredendekommune på det tidspunkt uttreden finner sted.» 
Hvilke forpliktelser Nesset kommune har i forbindelse med uttreden må også vurderes opp imot foretatte 
investeringer, avskrivninger og avsatte fondsmidler.  





Nesset kommune 
Servicekontoret

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4105 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

IKT Orkidé
Rådhuset
6600  Sunndalsøra

Att. Per Ove Dahl

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2008/168-2 Hildegunn Kvernberg Blø, 71 23 11 02 27.02.2008

Deltakelse i interkommunalt IKT-samarbeid - IKT Orkidé

Vedlagt er utskrift av Nesset kommunestyres møtebok av 31.01.08, sak 6/08, hvor det ble fattet 
følgende vedtak:

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir organisert 
som et kommunesamarbeid etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.08 og 
godkjenner forslaget til vedtekter for samarbeidet.

2. Navnet på samarbeidet skal være IKT ORKidé. 

3. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT ORKidé for 2008 til etterretning, og 
godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget.

4. Kommunen er positivt innstilt til å avgi personalressurser til IKT ORKidé.
5. Organiseringen av IKT ORKidé skal opp til ny evaluering i løpet av 2010.

6. Nesset kommune gir fullmakt til rådmannen å utpeke kandidater til styret for IKT 
ORKidé (en av hvert kjønn)

Rådmannens kandidater til styret for IKT ORKidé er:

− Rådmann Rigmor Kjersem Brøste 
− Ass. rådmann Bjørn Stensjø

Med hilsen

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder/politisk sekr.
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Nesset kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2008/168-1

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Nesset formannskap 19/08 24.01.2008

Nesset kommunestyre 6/08 31.01.2008

Deltakelse i interkommunalt IKT-samarbeid - IKT Orkidé

Vedlegg
1 Forslag til vedtekter for IKT Orkidé
2 Handlingsprogram for IKT Orkidé 2008 - 2012
3 Budsjett  interkommunalt IKT-samarbeid - IKT Orkidé
4 Brev av 19.09.07 fra IKT Orkidé om deltakelse i interkommunalt IKT-samarbeid

Saksopplysninger
Bakgrunn:
IKT samarbeidet i ORKidé er prosjektorganisert. Samarbeidet er finansiert ved at kommunene 
bevilger et kronebeløp pr innbygger ved behov og etter søknad fra prosjektledelsen. I tillegg 
finansieres samarbeidet gjennom eksterne inntekter som HØYKOM midler, skjønnsmidler fra 
Møre og Romsdal fylke med mer. Ved gjennomføring av fellesprosjekter flyttes deler av 
driftskostnadene og driftsoppgavene fra den enkelte kommune og over til IKT-samarbeidet, og pr 
i dag er ikke denne overføringen av oppgaver og kostnader fra kommunene til IKT samarbeidet 
tilstrekkelig formalisert.

Alternative organisasjonsmodeller:
Arbeidsutvalget i ORKidé ga i møte 09.06.06 prosjektgruppa for IKT samarbeidet i oppdrag å 
utrede alternative forslag til organisasjonsform, drift og finansiering av et permanent IKT 
samarbeid. Prosjektgruppa nedsatte en arbeidsgruppe med følgende medlemmer: Per Ove Dahl 
(Sunndal), Steinar Holm (Kristiansund), Per Øvermo (Fræna) og Nils Erik Pettersen 
(prosjektleder IKT samarbeidet). Arbeidsgruppa har vurdert fordeler og ulemper ved følgende 
organisasjonsmodeller:
• Vertskommunemodell (ny § 28 i kommuneloven)
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• Interkommunalt samarbeid (Kommuneloven § 27)

• IKS (Lov om interkommunale selskaper)

• AS (Lov om aksjeselskaper)

• Kjøp av tjenester fra private (konkurranseutsetting)

Forslaget til reorganisering av IKT-samarbeidet er utarbeidet på grunnlag av erfaringene med 
IKT samarbeid så langt, og nye utfordringer som IKT-samarbeidet står overfor. 
Hovedutfordringen er å få et mer avklart forhold omkring ansvarsforhold, eiendeler og 
forpliktelser som samarbeidet har opparbeidet seg gjennom prosjektaktivitetene. Andre viktige 
utfordringer er:
- behov for avklaring og formalisering av mandat og beslutningsmyndighet i forholdet mellom

IKT Orkidé og den enkelte kommune
- behov for mer formaliserte prosedyrer og avtaler for oppstart og gjennomføring av 

fellesprosjekter
- behov for mer forutsigbar finansiering av prosjektinnsats 
- avklaring av spørsmål om opptak av nye kommuner i samarbeidet
- formaliserte avtaler for dekning av årlige driftskostnader herunder etablering av en 

driftsorganisasjon som ivaretar driftsrelaterte utfordringer, felles utstyr og programvare
- håndtering av salg av tjenester til annen kommunal/interkommunal virksomhet, f. eks PPT, 

Nordmøre Museum, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

De mest aktuelle alternativene har vært interkommunalt samarbeid med hjemmel i 
kommunelovens § 27 og etablering av et interkommunalt selskap (IKS). Fordelen med § 27 –
modellen er at denne gir bedre styringsmulighet for deltakerkommunene og større fleksibilitet. 
En ulempe med denne modellen er at det er usikkert om denne samarbeidsformen vil bli tillatt i 
fremtiden. Arbeidsgruppa konkluderer likevel med at denne organisasjonsformen er best egnet. 
Begrunnelsen for dette er først og fremst tilbakemeldinger og signaler som tyder på at 
kommunene ikke er modne for andre organisasjonsformer på det nåværende tidspunkt. 

Styring:
IKT ORKidé skal ledes av et styre med ett medlem fra hver kommune. Styret skal blant annet 
behandle regnskap, årsmelding, budsjett og handlingsplan, engasjere rådgivere og tilsette 
personell. Styret velger selv leder og nestleder.

Styret velger et arbeidsutvalg på 6 medlemmer som skal ha ansvaret for den daglige driften av 
IKT Orkidé. Vertskommunene Kristiansund og Sunndal skal være representert i arbeidsutvalget. 
Styrets leder skal være arbeidsutvalgets leder.

Arbeidsgruppens forslag til framtidig organisering av IKT samarbeidet i ORKidé ble presentert 
på et fellesmøte for alle deltakerkommunene i IKT samarbeidet 16.03.07 og på stormøtet i 
ORKidé 07.06.07. Arbeidsgruppens utredning og forslag til vedtekter og budsjett oversendes nå 
kommunene for godkjenning

Økonomi:
Det må legges opp til en mer forutsigbar finansiering av IKT samarbeidet. Det gjelder både 
utgifter til løpende drift og gjennomføring av nye prosjekter.
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IKT-samarbeidet har allerede gjort betydelige investeringer i utstyr og programvare som 
eies/leases av fellesskapet. Dette medfører løpende driftskostnader og årlige behov for 
reinvesteringer og oppgraderinger, som må fordeles mellom kommunene på basis av formaliserte 
og langsiktige driftsavtaler med den enkelte kommune, hvor omfang, økonomi og kvalitet med 
mer er klart definert.
Hovedprinsippet for fordeling av kostnadene er at 30 % fordeles likt på alle kommunene og 70 % 
fordeles forholdsvis etter innbyggerantallet. 

I følge vedtektene skal budsjett og handlingsplan for IKT ORKidé oversendes kommunene for 
godkjenning innen 1. oktober hvert år. I tillegg skal det avholdes en årlig strategisamling innen 
oktober hvert år for å sikre at alle kommunene blir involvert i det strategiske planarbeidet.
Vedlagt følger forslag til driftsbudsjett for IKT ORKidé og oversikt over vedtatte og planlagte 
prosjekter for perioden 2008 - 2012. Sak/arkivprosjektet settes i drift i alle kommunene fra 
01.01.08 og overføres derfor til det ordinære driftsbudsjettet fra 2008. Kommunenes andel av 
finansieringen av driftsbudsjettet for 2008 omfatter således kostnadene til drift av IKT Orkidé 
inklusive drift av portal og felles sak/arkiv system. Rindal sin andel av kostnadene blir lavere enn 
folketallet skulle tilsi fordi Rindal ikke er med på felles sak/arkiv system. Nye prosjekter blir 
igangsatt etter hvert som kommunene tar stilling til om de ønsker å delta. Når prosjektene er 
avsluttet overføres de til drift og driftskostnadene fordeles mellom de kommunene som deltar i 
de respektive fellessystemene. 

Vedlagt følger også handlingsprogram for 2008 – 2010 der gjennomførte, igangsatte og planlagte 
prosjekter er nærmere beskrevet. 

Vurdering
Kommunene står overfor store utfordringer innenfor IKT området i årene som kommer. I 
dokumentet eNorge 2009 har regjeringen blant annet vedtatt følgende målsettinger: 

• I løpet av 2009 skal alle relevante interaktive tjenester som har innbyggerne som målgruppe, 
være tilgjengelige gjennom innbyggerportalen MinSide. 

• Målgruppenes utnyttelse av elektroniske tjenester skal følges nøye. For store volumtjenester 
skal minst 75 prosent av målgruppen benytte de elektroniske tjenestene i 2009. 

• I 2009 skal 80 prosent av brukerne av offentlige digitale tjenester være fornøyd eller meget 
fornøyd med tjenestene

Det blir krevende for kommunene å tilfredsstille innbyggernes forventninger om en døgnåpen 
kommune. Gjennom samarbeid kan vi oppnå resultater raskere og rimeligere enn hver for oss. 
Gjennom samarbeid får vi også tilgang på felles kompetanse som vi kan utvikle sammen. IKT-
samarbeidet har allerede gitt kommunene store besparelser og forbedringer på blant annet 
følgende områder:

• Innkjøp av maskin og programvare

• Opplæring

• Felles kommunikasjonsløsning

• Felles portalløsning
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Når det gjelder anskaffelse av nye fellessystemer og oppgradering av eksisterende systemer, 
består besparelsen for kommunene i at kostnadene for kommunene erfaringsmessig blir vesentlig
lavere enn hvis hver kommune skal anskaffe og drifte de nye systemene selv.  
I tillegg til de økonomiske gevinstene har IKT samarbeidet bidratt til å styrke det faglige 
samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre på svært mange områder.

Etter hvert som kommunene overfører drift av sine datasystemer til fellespunktet i Kristiansund 
frigjøres ressurser som kan brukes til andre oppgaver. Kommunene må derfor være villig til å 
avstå ressurser til drift av maskin og programvare i fellespunktet. På denne måten kan vi oppnå 
store besparelser gjennom redusert kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester både lokalt i den 
enkelte kommune og i fellespunktet.

IKT ORKidé muliggjør en spesialisering og styrking av det IKT-faglige miljø i 
samarbeidskommunene. Det vil øke mulighetene for å beholde og rekruttere fagpersonale. 
Formaliseringen av samarbeidet vil også gjøre de små kommunene mindre sårbare med hensyn 
til IKT-kompetanse.

Samordning og standardisering er avgjørende for samarbeidets videre utvikling. Felles systemer, 
felles tekniske standarder og like prosedyrer gir betydelige driftsfordeler for alle kommunene, og 
det bør settes et overordnet mål om at en slik standardisering skal gjennomføres. En slik 
målsetting vil innebære at kommunene ikke lengre vil stå fritt i valg av IKT-løsninger. For 
enkelte fagavdelinger kan dette oppleves som en ulempe, men det er nødvendig hvis vi skal få 
realisert gevinstene og driftsfordelene ved samarbeidet fullt ut.

IKT er et sentralt redskap i videreutviklingen av kommunene på svært mange områder. Det er 
derfor viktig for kommunene å ha styring og innflytelse på satsingen og utviklingen innenfor 
dette området. Arbeidsgruppas forslag til framtidig organisering av IKT samarbeidet ivaretar 
dette hensynet på en god måte.

Rådmannen ser det som svært positivt at IKT samarbeidet i Orkidé videreutvikles og 
formaliseres gjennom opprettelse av et interkommunalt samarbeid med hjemmel i 
kommunelovens § 27. Samarbeidet er etter hvert blitt svært omfattende, og det er viktig at 
kommunene har mulighet til påvirke gjennom representasjon i styret og at utviklingen framover 
blir mest mulig forutsigbar.  Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyret å slutte seg til 
arbeidsgruppas forslag organisering av samarbeidet. 

Rådmannens innstilling
1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir organisert som 

et kommunesamarbeid etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.08 og godkjenner 
forslaget til vedtekter for samarbeidet.

2. Navnet på samarbeidet skal være IKT ORKidé. 

3. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT ORKidé for 2008 til etterretning, og 
godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget.

4. Kommunen er positivt innstilt til å avgi personalressurser til IKT ORKidé.
5. Organiseringen av IKT ORKidé skal opp til ny evaluering i løpet av 2010.

6. Nesset kommune gir fullmakt til rådmannen å utpeke kandidater til styret for IKT ORKidé 
(en av hvert kjønn)
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Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2008 
Rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 24.01.2008:
1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir organisert som 

et kommunesamarbeid etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.08 og godkjenner 
forslaget til vedtekter for samarbeidet.

2. Navnet på samarbeidet skal være IKT ORKidé. 

3. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT ORKidé for 2008 til etterretning, og 
godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget.

4. Kommunen er positivt innstilt til å avgi personalressurser til IKT ORKidé.
5. Organiseringen av IKT ORKidé skal opp til ny evaluering i løpet av 2010.

6. Nesset kommune gir fullmakt til rådmannen å utpeke kandidater til styret for IKT ORKidé 
(en av hvert kjønn)

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.01.2008 
Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 31.01.2008:
7. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir organisert 

som et kommunesamarbeid etter kommunelovens § 27 med virkning fra 01.01.08 og 
godkjenner forslaget til vedtekter for samarbeidet.

8. Navnet på samarbeidet skal være IKT ORKidé. 
9. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT ORKidé for 2008 til etterretning, og 

godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget.
10. Kommunen er positivt innstilt til å avgi personalressurser til IKT ORKidé.

11. Organiseringen av IKT ORKidé skal opp til ny evaluering i løpet av 2010.
12. Nesset kommune gir fullmakt til rådmannen å utpeke kandidater til styret for IKT 

ORKidé (en av hvert kjønn)

















 

Nesset kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2008/168-38 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 125/14 20.11.2014 

Nesset kommunestyre 99/14 11.12.2014 

Nesset kommunestyre 10/15 12.02.2015 

 

Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkide 

Vedlegg 

1 Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkidé 

2 Sluttrapport Ny organisering IKT Orkidé v12 

3 Grunnlag for saksframlegg Reorganisering 07.10.14 

4 IKT Orkide - Forslag samarbeidsavtale 

5 IKT Orkide - Forslag nye vedtekter 

6 Vedtekter har vært gjeldende fra 1.01.2008 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkidé, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkidé utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkidé, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkidé utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 



Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren foreslo å utsette saken til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandle den med 

styreleder i IKT ORKidé tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si 

nei til invitasjonen om deltagelse i ny organisering. 

 

Det var enstemmig enighet om dette. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandles med styreleder i IKT ORKidé 

tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si nei til invitasjonen om 

deltagelse i ny organisering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Styreleder Per Ove Dahl i IKT Orkidé orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Ordføreren og varaordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Nesset kommune gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir reorganisert som 

framstilt i dette saksframlegg samt «Sluttrapport forprosjetkt Framtidig organisering av IKT 

Orkidé og kommunenes IKT Funksjoner, ver. 1.2 datert 04.06.14. 

 

2. Nesset kommune godkjenner forslaget til vedtekter for IKT Orkidé med følgende 

forbehold: Før endelig tilslutning til ny avtale ønsker Nesset kommune å få avklart hvilke 

forpliktelser som ligger i § 12 i utkast til vedtekter og økonomisk ansvar for den enkelte 

kommune etter uttreden. 

 

3. Nesset kommune godkjenner forslaget for samarbeidsavtalen for IKT Orkidé Drift mellom 

vertskommune Kristiansund og samarbeidskommunene. 

 

4. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2015-2018 til etterretning, og 

godkjenner den økonomiske rammen som angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for dette 

ligger inne i rådmannens budsjettforslag. 

 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 

Forslaget fra ordføreren og varaordføreren ble enstemmig vedtatt.. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

1. Nesset kommune gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir reorganisert som framstilt i 

dette saksframlegg samt «Sluttrapport forprosjetkt Framtidig organisering av IKT Orkidé og 

kommunenes IKT Funksjoner, ver. 1.2 datert 04.06.14. 

 

2. Nesset kommune godkjenner forslaget til vedtekter for IKT Orkidé med følgende forbehold: Før 

endelig tilslutning til ny avtale ønsker Nesset kommune å få avklart hvilke forpliktelser som ligger i 

§ 12 i utkast til vedtekter og økonomisk ansvar for den enkelte kommune etter uttreden. 

 



3. Nesset kommune godkjenner forslaget for samarbeidsavtalen for IKT Orkidé Drift mellom 

vertskommune Kristiansund og samarbeidskommunene. 

 

4. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2015-2018 til etterretning, og godkjenner 

den økonomiske rammen som angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for dette ligger inne i 

rådmannens budsjettforslag. 

 

 

Saksopplysninger 

Prosessen med omorganisering av IKT Orkidé startet første halvår 2013. Bakgrunn og formål er 

beskrevet i prosjektets sluttrapport (se vedlegg 2). IKT Orkidé sitt styre behandlet denne rapporten i 

styremøte 29.08.2014. Det ble gjort følgende vedtak: 

Styret ber om at kommunene inviteres til ny organisering av IKT Orkidé, med svarfrist 31.12.14 

Styret godkjenner Vedtekter og Samarbeidsavtale med de endringer som er kommet i møte. 

Styret oversender saken til regionrådet på Nordmøre med anmodning om en anbefaling om at 

kommunene slutter seg til «Ny organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT funksjoner». 

Sluttrapporten skal behandles i de 13 deltakerkommunene innen 31.12.2014.  Evt. gjennomføring av 

omorganiseringen starter 01.01.2015 og skal være sluttført innen 31.12.2016.  

Dagens samarbeid bygger på vedtekter vedtatt av alle 13 deltakerkommunen gjeldene fra 01.01.2008 

(Se vedlegg 6). Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27. Skal disse vedtektene endres 

kreves det likelydende vedtak i alle 13 deltakerkommuner. 

Forslaget bygger på at en omorganisering skal følge nye vedtekter etter kommunelovens § 27, (Se 

vedlegg 5). I tillegg skal det inngås en samarbeidsavtale for det interkommunale IKT-samarbeidet – 

IKT Orkidé drift etter kommunelovens § 28 b. ( Se vedlegg 4). 

 

Daglig leder i IKT Orkidé, Steinar Holm, orienterte Nesset i formannskapet om saken i møte den 

23.10.14.  

Vurdering 

Denne saken handler om hvilke konsekvenser det har for Nesset kommune å si ja eller nei til nye 

vedtekter (vedlegg 5) og ny samarbeidsavtale (vedlegg 6) gjeldene fra 01.01.2015. 

I denne vurderingen må også konsekvensene for den pågående kommunereformen vurderes. En av de 

mange utfordringene i kommunereformen vil være oppløsning av eksisterende samarbeidsordninger. 

Interkommunale samarbeid har knapt vært oppløst tidligere og det er meget vanskelig å være 

forutseende nok på dette området. For Nesset kommune vil det være spørsmål om hvilke muligheter en 

har til å komme seg ut av et samarbeidsforhold i forhold til de nye vedtektene (vedlegg 5 og 6). Hvilke 

kostnader vil dette påføre kommunen, dersom en i fremtiden skulle komme til at IKT Orkidé 

samarbeidet ikke ivaretar Nesset kommune sine interesser eller er hensiktsmessig i forhold til ny 

kommunestruktur? 

De viktigste endringene i vedtektene for IKT Orkidé og samarbeidsavtalen for IKT Orkidé drift 

fra 01.01.2015 (vedlegg 5 og 6): 

 

       Fra 01.01.2017 skal ca. 30 årsverk tilsettes i Kristiansund kommune (vertskommune etter 

kommuneloven § 28b. IKT Orkidé - drift) Dette gjøres ved virksomhetsoverdragelse etter 

arbeidsmiljøloven som i praksis ikke gir de ansatte noen valgmuligheter. De kan reservere seg 

men vil i praksis bli oppsagt fra sin opprinnelige kommune. Det blir opprettet ny lederstilling 

som får personalansvar for disse årsverkene. De ansatte følger Kristiansund kommune sine 

personalpolitiske retningslinjer og generelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen. For dagens 



IKT ansatte skal kontor- og fremmøtested være uendret for å sikre lokal tilstedeværelse i alle 

deltakerkommuner. Dersom noen slutter i disse stillingene skal de som ansettes på nytt 

primært ha samme kontor- og fremmøtekommune. For stillinger opprettet etter 01.01.2015 

fastsetter vertskommunen kontor- og fremmøteplass. 

 

Rådmannen har registrert at en av grunnene til den foreslåtte omorganiseringen var:  

 

« Frikjøpte ressurser i samarbeidets driftsteam er ikke sentralisert på et felles kontor. Dette 

gjør det utfordrende å lede personalet og jobbe som et team. Det skaper heller ikke et 

kompetansemiljø» 

 

Det hjelper på å få instruksjonsmyndighet over medarbeiderne, med det er neppe en ideell 

løsning for å utvikle et kompetansemiljø at medarbeidere skal ha kontorplass i 13 kommuner. 

Personlig brukerservice skal skje gjennom et sentralisert «Help desk» system. Dersom 

kommunene ikke mener dette er bra nok «lokal/personlig» service overfor sine brukere, må/kan 

kommunen kjøpe tilbake ressurser fra vertskommunen.   

 

       Daglig leder og 2 rådgivere tilsettes i Sunndal kommune (administrativ vertskommune) etter 

kommuneloven § 27.  Daglig leder har personalansvar for de to rådgiverne. De ansatte følger 

Sunndal kommune sine personalpolitiske retningslinjer med unntak av lønnsfastsetting for 

daglig leder.  Her er det arbeidsutvalget som fastsetter rammene og lønnen. Styreleder blir 

daglig leder sin overordnede. Styreleder velges for 2 år om gangen. 

Disse 3 årsverkene skal ha et styre fortrinnsvis bestående av 13 rådmenn. Vedtak gjøres med 

vanlig flertall. Styret skal ha minimum 4 møter i året. I tillegg opprettes det et eierforum hvor 

politisk og administrativ ledelse får mulighet til å påvirke utviklingen. Eierforumet skal ha 

minst 1 møte i året. Det skal også opprettes et arbeidsutvalg med medlemmer fra styret. (6 

medlemmer).  

 

Styret (fortrinnsvis rådmennene) kan med 2/3 flertall vedta å inngå avtaler som forplikter 

deltakerkommunen økonomisk, f.eks. en avtale om felles fagsystem på et område. (Styret er 

beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede) Før slikt vedtak fattes skal 

varsel om planlagte avtale og oversikt over økonomiske konsekvenser sendes til 

deltakerkommunene. 

 

Den enkelte deltakerkommune kan reservere seg mot deltakelse i enkeltavtaler før 

tilbudsinnbydelse, dersom ett av de følgende vilkår er oppfylt: 

 

a) Kommunen kan dokumentere at de ikke har behov for et IKT system på det aktuelle 

området. Dersom kommunen har et annet IKT system på området, er dette ikke 

grunnlag for reservasjon. 

b) Kommunen deltar i et interkommunalt tjenestesamarbeid, hvor ansvar for IKT- 

system ligger hos tredjepart. 

 

Dette betyr at 9 av 13 rådmenn kan beslutte å innføre f.eks. et felles fagsystem som forplikter 

kommunen økonomisk. Dette er et styringssystem som i praksis vil avskaffe politisk styring 

over IKT kostnader i kommunene og overføre dette til en 2/3 flertalls- beslutning blant 13 

rådmenn i deltakerkommunene. For Nesset kommune kan et slikt styringssystem føre til at vi 

må skifte fagsystem som vi har i dag og eventuelt ta i bruk andre felles systemer som blir 

besluttet i et fremtidig IKT-styre.  

 



Før Nesset kommune har tatt stilling til fremtidig kommunestruktur, vil det ikke være 

hensiktsmessig å delta i en organisering som kan pålegge oss å delta i økonomisk dekning av 

nye IKT-systemer som vår «nye kommune» ikke ser behov for.   

 

Det er umulig for rådmannen å være forutseende når det gjelder fremtidig kommunestruktur, 

men generelt vil en si at en bør utvise forsiktighet når det gjelder å inngå nye eller endre 

interkommunale samarbeidsavtaler frem til ny kommunestruktur blir avklart. Rådmannen 

forutsetter at dette seinest blir vedtatt av Stortinget sommeren 2017.  

 

 Deltakerforholdet i IKT Orkidé (nye vedtekter og samarbeidsavtale gjeldene fra 01.01.2015) er 

uoppsigelig frem til 01.11.2019.  

Dagens vedtekter har en oppsigelsestid på ett år. Oppsigelsesfrist er 31. oktober. 

 

       Det er viktig for kommunen å gjøre seg kjent med hvilke forpliktelser en har ved evt. 

oppsigelse/oppløsning av samarbeidet. Her må en sammenligne gamle og nye vedtekter samt 

se på forpliktelsene i den nye samarbeidsavtalen. 

 

I de nye vedtektene § 15 Økonomi (vedlegg 5), 3 avsnitt heter det: Kostnader og andre 

forpliktelser dekkes ved at 70 % fordeles etter innbyggerantall og 30 % fordeles likt mellom 

kommunene. I enkelte anskaffelser og prosjekter kan styret 

unntaksvis vedta å bruke annen fordelingsnøkkel der dette er naturlig. 

(Setningen merket kursiv er ny i vedtektene) 

Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet pr 1. januar foregående år. 

(Eksempel: Fordelingsnøkkelen for 2015 er utarbeidet etter innbyggertallet pr. 1.1.2014). 

I § 18 siste avsnitt er det kommet inn et nytt avsnitt: 

Kommuner som trekker seg fra samarbeidet eller ved opphør av samarbeidet forplikter 

deltakerkommunene for sin andel av pensjonsforpliktelsene.  

  

I samarbeidsavtalen (vedlegg 4) pkt. 12 Opphør: Oppsigelse/oppløsning heter det i de 4 siste 

avsnittene:  

 

Kommuner som trer ut av samarbeidet, får ikke med seg noe av felles datautstyr/infrastruktur. I 

tillegg må uttredende kommune svare for sin andel av det økonomiske ansvaret knyttet til alle 

IKT ORKidé Drift sine forpliktelser, for hele den aktuelle avtaleperioden, slik at de øvrige 

kommuner ikke påføres økonomiske ulemper. Hver deltagerkommune svarer for sin andel av 

forpliktelsene. Andelene mellom deltakerkommunene er i utgangspunktet like, hvis det ikke er 

grunnlag for en annen fordeling i det konkrete tilfellet. 

 

Hvis en kommune trekker seg fra samarbeidet/ved opphør av samarbeidet er vedkommende 

kommunene/alle deltagerkommunene ansvarlig(e) for sin andel av fremtidige 

pensjonsforpliktelser, herunder AFP, for de personer som var ansatt i IKT Orkidé drift på 

tidspunktet for uttreden/opphør av samarbeidet. 

 

Ved opphør vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av 

samarbeidsordningen. Vertskommunen skal i et slikt tilfelle opptre konstruktivt og ryddig, for å 

legge til rette for at uttreden ikke kompliseres unødvendig. Kommunen som trer ut, må likevel 

kompensere vertskommunen for aktuelt ekstraarbeid. 

 

Ved opphør av samarbeidsavtalen skal virksomhetsoverførte stillingsressurser og tilhørende 

arbeidsgiveransvar tilbakeføres til den respektive deltakerkommunen (jfr. pkt. 4.6). 

Tilbakeføring av de ansatte skal skje i samsvar med arbeidsmiljølovens § 16 om 



virksomhetsoverføring. Eksisterende lønnsvilkår, arbeidsvilkår og pensjonsvilkår videreføres 

under ny arbeidsgiver. 

Enhver uenighet vedr. evt. oppløsning av et interkommunalt samarbeid skal søkes løst i 

minnelighet gjennom forhandlinger. De nye vedtektene for IKT Orkidé (§ 27- samarbeid) samt 

samarbeidsavtalen for IKT Orkide drift (§ 28 b vertskommune) vil gi økte kostnader for Nesset 

kommune ved en evt. oppsigelse/oppløsning av selskapet i fremtiden. 

 

I pkt. 13 i samarbeidsavtalen – Endring av avtalen heter det:  

Endringer i denne avtalen som omfatter forhold angitt i kommunelovens § 28-1e kan bare 

gjøres etter likt vedtak i alle deltakerkommunenes kommunestyrer. Dette handler om det 

økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen. 

 

Andre endringer kan besluttes ved enighet mellom vertskommunen og styret i IKT ORKidé, og 

med 2/3 flertall i styret. Det er litt uklart for rådmannen hva en mener med andre endringer, 

men disse «andre endringene» blir uansett gjenstand for 2/3 flertallsbeslutning blant 

rådmennene.   

Nye kommuner kan innlemmes i ordningen dersom de er tatt inn som medlemmer i IKT Orkidé. 

 

 

Som en ser av innstillingen fra rådmannen i saken, har en ikke valgt å bruke det «ferdiglagde» 

saksfremlegget til reorganisering av IKT Orkidé, utarbeidet av Steinar Holm, daglig leder IKT Orkidé 

(Se vedlegg 3). Dersom kommunestyret ikke er enig i rådmannens vurderinger i denne saken ligger 

forslag til vedtak på side 3 i dette saksfremlegget. 

 

Noen kommentarer/vurderinger knyttet til vedlegg 3. pkt. 4 – Andre saksopplysninger: 

 

4.1. Uklarhet knyttet til ROR kommuners videre deltagelse:  
Etter at sluttrapporten ble lagt fram har det kommet signaler fra kommuner som deltar i vårt IKT 

samarbeid, men som tilhører ROR, om at de er usikker på sin videre deltagelse i IKT Orkidé. Det kom 

et forslag fra ordførerne i de tre aktuelle ROR kommunene: Fræna, Eide og Nesset (deltar både i 

ROR/Orkide) om en hurtig sammenslåing av IKT Orkide og ROR IKT. Det er ikke realistisk. 

Rådmannen er enig i at dette er urealistisk på kort sikt.  

ROR er helt klar på at de ønsker å bygge opp sitt eget IKT samarbeid, og er godt i gang med denne 

prosessen. IKT Orkidé (og regionrådet, Orkidé) mener at tidsrammen for en mulig sammenslåing bør 

være Kommunereformens tidsramme. Følgende invitasjon er sendt til ROR & ROR IKT:  

«IKT Orkidé/Orkidé ønsker at IKT samarbeidene i Orkide og ROR videreutvikler samarbeidet. Det 

bør være en målsetning at våre IKT samarbeid fusjonerer i forbindelse med gjennomføringen av 

kommunereformen». 

På ledermøte/styremøte i IKT Orkidé 19.6 og 20.6. ble det lansert et alternativt forslag for ROR 

kommunene dersom de ønsker å gå ut av vårt samarbeid (over til ROR IKT).  

1.     IKT Orkidé foretar nødvendig reorganisering som foreslått i dette dokumentet. 

2.     ROR kommunene (en eller flere) som ikke ønsker å fortsette som fullverdig medlem kan i en 

tidsbegrenset periode delta som driftspartner. 

Nesset kommune ønsker ikke å gå ut av IKT Orkide samarbeidet på nåværende tidspunkt og mener en 

både faglig og økonomisk lever godt med dagens vedtekter noen år til. Hva som ligger i begrepet 

driftspartner og hvilke forpliktelser kommunen blir stilt ovenfor her, er for uklart slik det er beskrevet i 

pkt. 4.1.    
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4.2 Konsekvenser ved å svare nei 

Sluttrapporten beskriver tydelig hvorfor det er behov for å organiseres IKT Orkidé på en ny måte. 

Kommuner som ikke ønsker å være med på omorganiseringen må ta høyde for å løse sine IKT 

tjenester selv, eller slutte seg til et annet IKT samarbeid (slik som ROR IKT). 

Rådmannen ønsker ikke å kommentere denne setningen, (den uthevede setningen) men minner 

kommunestyret på at IKT Orkidé de siste 15 årene er bygd på prinsippet om konsensus (likelydende 

vedtak i alle kommuner). Alle deltakerkommunene har fulgt gjeldene vedtekter. 

 

IKT Orkidé vil behandle saken så snart svarene fra kommunene foreligger (planlagt til 9.1.15). Styret 

kan da avgjøre om omorganiseringen skal iverksettes. 

Dersom IKT Orkidé velger og fortsetter sin nåværende organisering vil vi fortsette utviklingen med å 

bygge opp felles IKT tjenester i tillegg til de lokale tjenestene som i dag. Erfaringene fra vårt og andre 

samarbeid viser at dette er en dyrere og mindre effektiv løsning enn den som foreslås her. Med langt 

dårligere kvalitet. 

Oppsummering:  
Fremveksten av interkommunale samarbeidsordninger har vært stor de siste årene. Hovedgrunnen til 

dette er nok at fagmiljøer har blitt for små. Kompleksiteten i måten slike ordninger har vært styrt på er 

for vanskelig å sette seg inn i, og dette kan fort blir et demokratisk problem. Særlig komplekst blir det 

når vedtekter og samarbeidsavtaler skal styre slike samarbeid.  

Det er umulig for kommunene å kunne påvise gevinstrealisering i slike samarbeidsordninger, og de 

fleste samarbeid fungerer slik at deltakerkommunen betaler det vertskommunen ber om. 

Interkommunale samarbeidsordninger er i liten grad gjenstand for kostnadsreduksjoner i 

budsjettarbeidene i kommunene. Blir det overskudd i samarbeidsordningen settes ofte dette på 

disposisjonsfond. Blir det underskudd deles regningen mellom samarbeidskommunene. 

 

Måten en nå har foreslått å organisere IKT Orkidé på (etter kommuneloven § 27 og 28 b) er for folk 

flest relativt vanskelig å forstå.  Styringsmodellen er kostnadskrevende ved at fortrinnsvis 13 rådmenn 

skal møtes min. 5 ganger i året (i styret og eierforumet i § 27 samarbeidet).  

Det at kommunene skal ha to vertskommuner (Sunndal for § 27 samarbeidet og Kristiansund for § 28 

b samarbeidet) virker også unødig kompliserende.  

Det at den «reelle» makten er flyttet fra kommunestyrene og over til 2/3 flertallsbeslutning blant 

rådmennene i de 13 kommunene har utfordringer.  Her må hver enkelt kommunestyrerepresentant 

vurdere om det i sin ytterste konsekvens skal være mulig for et interkommunalt samarbeid å «pålegge» 

kommunen kostnader gjennom et 2/3 flertallsvedtak blant rådmennene.  

Om fremtidig kommunestruktur vil bli robust nok til å unngå interkommunale tjenestesamarbeid er vel 

tvilsomt.  Ved en evt. ny kommunestruktur vil nok behovet for interkommunale samarbeidsordninger 

bli redusert. Det er grunn til å tro at fremtidige interkommunale samarbeidsordninger vil måtte fungere 

over vesentlige større geografiske områder. 

IKT Orkidé har bygd stein på stein gjennom 15 år. Nesset kommune er godt fornøyd med samarbeidet 

og ønsker å fortsette dette samarbeidet etter gjeldene vedtekter.  

Etter en helhetsvurdering ønsker ikke rådmannen en slik omorganisering nå. Hovedgrunnene til dette 

er den pågående kommunereformen. Å knytte seg til nye vedtekter og ny samarbeidsavtale vil påføre 

den «nye kommunen» økte kostnader, dersom dette ikke er hensiktsmessig i forhold til ny 

kommunestruktur. 

Som det fremgår av denne saksutredningen er rådmannen ikke enig at det er behov for å omorganisere 

IKT Orkidé nå. Kommunene lever godt med dagens organisering noen år til.   



Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkide, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkide utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 76/17 31.08.2017 
Nesset kommunestyre 63/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Sykefravær pr 2. kvartal 2017 - saksfremlegg 
 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år hatt fokus på 
å redusere fraværet og øke nærværet.  
 
Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er å sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." Både nasjonalt og 
internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende arbeidsplasser, men begrepet har mange 
ulike betydninger. 
 
I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor sykemeldte medarbeidere har vi hatt fokus på 
helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man kan organisere 
arbeidet, skape et godt arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og utvikling for alle ansatte. 
Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og 
motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive virksomheter. For den enkelte betyr en 
helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte 
helseplager.  
 
En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, grupper og 
organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne definisjonen vektlegger 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/552-4 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og 
organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon framheves som 
viktig. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering 
sentralt i helsefremmende arbeid. Dette er kanskje spesielt viktig nå i arbeidet med å bygge nye kommune 
sammen med Molde og Midsund.  
Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse og samarbeid et godt hjelpemiddel for lederne for å 
ivareta dette. Alle kan ikke involveres i alt – hva som ligger i involvering må tilpasses ulike situasjoner. I 
tillegg til involvering er informasjon også viktig.  
 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk i arbeidet med å redusere fraværet.  
Det totale fraværet i Nesset kommune pr. 2. kvartal 2017 er 8,4 %.  

Tidsrom Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 
1. kvartal 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal 7,59 6,74 9,49 
3. kvartal  7,19 7,25 
4. kvartal   8,40 9,19 

      Året  7,87 8,59 
 
Ser vi på enhetsnivå har nesten alle enhetene redusert fraværet sett i forhold til 1.kvartal. Det er bare 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole som har økning i fraværet fra 1. kvartal. Sammenlignet med 2.kvartal 
2016 ser vi en større variasjon i hvordan fraværet har utviklet seg.  
 
Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2 %, mens langtidsfraværet ligger på 7,59 %.  
Nedenfor vises en oversikt over kommunens kostnader ved sykefravær i april, mai og juni 2017. 
 
April: 

 
Mai: 

 
Juni: 



 
Som oversikten viser var det høyest fravær i april og lavest i juni, med en reduksjon på kr 248 481 i de 
totale kostnadene fra april til juni. Utgiftene knyttet til langtidsfravær er redusert med 360 221 i samme 
periode.   
 
Ett av tiltakene vi har satt inn for å redusere fraværet var Personalutviklingskurs. Målsetningene med 
kursene er: 

 Kurset skal i seg selv være en positiv opplevelse  
 Oppstart / videreføring av en utviklingsprosess i Nesset kommune som skal gi et bedre 

arbeidsmiljøet og økt nærvær.  
 De tilsatte, de som vet hvor skoen trykker, skal være aktive aktører i arbeidet fra nåsituasjon til 

ønsket situasjon når det gjelder arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass.  
 Muligheter for den enkelte til å tenke gjennom hvordan en selv fungere i samspill med andre.  
 Få den enkelt tilsatt til å tenke gjennom og komme med sin tanker om hva en selv kan bidra med 

for å bedre arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen.  
 Et bidrag til at alle ansatte i Nesset opptrer som ett lag/team  

 
I 2017 har det ikke vært mulig å gjennomføre slike kurs på grunn av manglende finansiering og manglende 
tid til å gjennomføre kursene.  
 
Sammenligningstall for de andre kommunene i Møre og Romsdal: Kilde KS  

 



 
Fakta 

 Da IA-avtalen ble inngått i 2001, var samlet sykefravær i kommunesektoren på 8,4 prosent. 
 Selv om det har vært svingninger i perioden frem til i dag, er øker fraværet jevnt og er på 9,6 prosent i 

2016.  Dette innebærer en økning på 15 prosent, mens målet i 2001 var at det skulle reduseres med 20 
prosent, ifølge IA-avtalen. 

 Sykefravær koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig (11,5 milliarder kroner i kommunal sektor). 
Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det skyldes sammensetningen av ansatte og 
ikke sektoren i seg selv, viser nye beregninger.  
 
PROBA samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS sett på forskjeller i sykefraværet mellom sektorer. Ved å 
kontrollere for forskjeller i sammensetningen av de ansatte, finner de at kommunene ikke har hatt høyere 
fravær enn privat sektor de senere årene. Sammensetningen av ansatte er annerledes i kommunal sektor 
enn i privat sektor.  Det er forskjeller i blant annet kjønn, alder, yrke og næring. Det er kjent at disse 
faktorene påvirker sykefraværet. Offentlig sektor er kvinnedominert med mange ansatte innen barnehage 
og helse – faktorer som statistisk sett gir høyere sykefravær. Fra flere andre studier vet vi at kvinner har 
høyere sykefravær enn menn og at sykefraværet stiger med alder og synker med utdanningsnivå. Dette 
tyder på at sektortilhørighet i seg selv ikke har stor påvirkning på sykefraværet, men at forskjellen mellom 
sektorene skyldes ulik sammensetning av ansatte og oppgaver. 
Kilde: KS 

 
Vurdering 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med og ha en god 
dialog med medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Sykefraværsoppfølging er 
en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har en plikt og et ansvar for å følge opp 
syke medarbeidere, og å jobbe for helsefremmende arbeidsplasser. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake i arbeid.  
 
Det kan se ut som om Personalutviklingskursene må gjentas hvert andre eller tredje år for at vi skal greie å 
opprettholde effekten av disse. Dette krever at vi setter av tid og penger til å gjennomføre disse. Ser vi 
kostnadene med å gjennomføre Personalutviklingskursene opp mot mulige innsparinger er dette absolutt 
verd å forsøke. Disse samlingene er et supplement til det ordinære oppfølgingsarbeidet og retter seg mot 
alle ansatte i enheten/avdelingen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Redusert fravær vil gi reduserte utgifter 
 
Betydning for folkehelse 
En bedre arbeidshelse vil også bety en bedre folkehelse. 



Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2017 - samleskjema
Fravær 1-8 dager egenmeldtFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total

Fravær
2017

Fravær
2016

Fravær
2015

Fravær
2014

Fravær
2013

Fravær
2012

Fravær
2011

Fravær
 2010

Fravær
2009

Mulige Antall AntallProsent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall prosent prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

dagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. tilfeller dagsv. dagsv.

1.kv. 15903 135 178 1,12% 63 157 0,99% 83 1120 7,04% 1455 9,15 9,16 8,50 10,75% 8,48% 8,59% 9,41% 8,09% 6,31%

2.kv. 14646 78 82 0,56% 49 158 1,08% 71 871 5,95% 1111 7,59 6,74 9,49 11,54% 6,41% 8,86% 7,88% 6,24% 5,63%

3.kv 7,19 7,25 7,27% 7,57% 5,97% 6,28% 5,32% 5,75%

4.kv. 8,40 9,19 8,02% 10,25% 8,47% 8,35% 7,52% 6,75%

Hittil
i år 30549 213 260 0,85% 112 315 1,03% 154 1991 6,52 2566 8,40 7,87 8,59 9,41% 8,17% 7,96% 7,97% 6,79% 6,11%



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Prosent % % % % % % % %
dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. dagsv. fravær

Barnehagene
1.kv. 1476 21 33 2,24% 12 22 1,49% 17 135 9,15% 190 12,87% 8,32 12,37 9,71 10,46 8,92 8,51 9,44 6,24
2.kv. 1341 11 15 1,12% 5 17 1,27% 9 79 5,89% 111 8,28% 4,83 14,30 8,45% 5,54 7,47% 11,66 6,6 6,75
3.kv 7,94 4,50 4,50% 10,94 6,13% 7,78 5,35 3,72
4.kv. 6,77 6,41 6,32% 11,50 12,60% 8,32 8,62 3,12

Hittil 2817 32 48 1,70% 17 39 1,38% 26 214 7,60% 301 10,69% 7,00 9,37 7,28% 9,45 8,87% 9,01 7,51 5,08

Teknisk, samfunn og utvikling
1.kv. 1698 7 9 0,53% 6 24 1,41% 12 105 6,18% 138 8,13% 16,58 7,47 4,50% 12,37 7,61% 12,53% 3,66% 5,38%
2.kv. 1528 8 8 0,52% 2 19 1,24% 5 70 4,58% 97 6,35% 11,58 7,69 5,06% 6,69 5,29% 17,00% 1,20% 8,53%
3.kv 8,06 10,28 5,09% 3,88 7,02% 11,32% 2,19% 12,01%
4.kv. 5,30 16,27 7,81% 11,32 7,30% 10,70% 9,71% 7,46%

Hittil 3226 15 17 0,53% 8 43 1,33% 17 175 5,42% 235 7,28% 10,04 11,03 5,55% 8,68 6,82% 12,75% 4,25% 8,25%

Helse og omsorg
1.kv. 8012 85 103 1,29% 42 105 1,31% 39 737 9,20% 945 11,79% 11,11 11,01 13,16% 9,33 11,02% 11,88% 10,90% 9,16%
2.kv. 7511 40 36 0,48% 32 75 1,00% 47 634 8,44% 745 9,92% 8,78 12,40 13,69% 7,97 11,90% 9,00% 8,54% 7,64%
3.kv 8,96 9,29 9,27% 9,40 7,70% 6,52% 8,12% 7,20%
4.kv. 10,05 11,78 10,44% 11,74 8,87% 9,99% 10,02% 7,90%

Hittil 15523 125 139 0,90% 74 180 1,16% 86 1371 8,83% 1690 10,89% 9,72 11,10 11,64% 9,63 9,83% 9,35% 9,40% 7,97%



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total Fravær

2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Fravær i prosent
dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. %

Service, kultur og rådmannskontoret Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret. 
1.kv. 1409 6 11 0,78% 1 1 0,07% 9 76 5,39% 88 6,25 1,87% 3,69% 4,18% 2,18% 3,90% 5,25% 5,52% 0,96%
2.kv. 1312 3 3 0,23% 2 9 0,69% 5 37,6 2,87% 49,6 3,78 3,31% 2,72% 2,14% 0,96% 4,05% 2,33% 3,51% 0,42%
3.kv 3,16% 4,57% 1,45% 3,33% 8,43% 3,61% 2,25% 6,59%
4.kv. 3,48% 3,43% 0,37% 4,17% 9,92% 4,36% 0,62% 8,23%

Hittil 2721 9 14 0,51% 3 10 0,37% 14 113,6 4,17% 137,6 5,06 2,70% 3,62% 2,05% 2,57% 6,52% 3,93% 2,97% 4,14%

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
1.kv. 2275 14 20 0,88% 2 5 0,22% 2 2 0,09% 27 1,19 3,59% 3,66% 11,36% 9,90% 8,10% 6,64% 4,99% 4,91%
2.kv. 2040 15 18 0,88% 6 31 1,52% 2 47 2,30% 96 4,71 2,27% 4,24% 15,43% 7,08% 9,09% 4,54% 4,55% 3,48%
3.kv 4,98% 3,77% 7,58% 5,76% 3,35% 4,24% 4,05% 2,74%
4.kv. 8,83% 1,90% 6,64% 9,69% 6,36% 5,55% 5,22% 3,76%

Hittil 4315 29 38 0,88% 8 36 0,83% 4 49 1,14% 123 2,85 4,93% 3,42% 10,29% 8,12% 6,65% 5,25% 4,70% 3,72%

Indre Nesset barne og ungdomsskule
1.kv. 1033 2 2 0,19% 0 0 0,00% 4 65 6,29% 67 6,49 3,62% 4,72% 8,18% 1,94% 1,88% 6,33% 4,70% 1,36%
2.kv. 914 1 2 0,22% 2 7 0,77% 1 3 0,33% 12 1,31 11,60% 3,79% 9,87% 3,83% 2,53% 4,09% 5,10% 3,63%
3.kv 11,08% 2,40% 5,49% 3,26% 1,99% 4,69% 1,54% 3,90%
4.kv. 5,24% 5,27% 5,53% 6,49% 7,86% 9,57% 3,84% 4,46%

Hittil 1947 3 4 0,21% 2 7 0,36% 5 68 3,49% 79 4,06 2,84% 4,05% 7,29% 3,85% 3,58% 6,21% 3,76% 3,36%



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 64/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Asfaltering av gamle Gussiåsvegen 
 

 

Rådmannens innstilling 
 
Nesset kommunestyre godkjenner oppgradering og reasfaltering av gamle Gussiåsvegen. Total 
kostnadsramme kr 2 034 000. Prosjektet finansieres ved låneopptak og belastes ansvarsområde 6600/ 
kommunale veger. 
 
Saksopplysninger 
 
Reasfaltering av kommunale veger var oppe som politisk sak i Teknisk, Næring og Miljø den 23.05.2017, 
hvor rådmannens innstilling om å asfaltere gamle Gussiåsvegen (KV1204) ble vedtatt (PS 14/17 
Reasfaltering av kommunale veger – 2017). Prosjektet har en vedtatt budsjettramme på kr 1 000 000,-.  
Administrasjonen hadde befaring med entreprenør NCC den 29.08.2017.  På befaring ble det avdekket at 
ved tidligere asfaltering av gamle Gussiåsvegen ble veien avrettet med 0-32mm masser, oppå eksisterende 
asfalt. Etter at veien i seinere tid har fått slaghull og krakeleringer, har det trengt vann inn i avretningslaget 
mellom asfaltlagene og vasket ut disse, som igjen fører til nye krakeleringer og setninger. Det ble derfor 
sterkt anbefalt fra entreprenør NCC å stabilisere enkelte områder ved å skjære ut rundt de aktuelle området 
helt ut til vegkant, renske seg ned på nederste asfaltlag og fylle opp igjen med kaldmasser(oljegrus), før det 
blir asfaltert på nytt. Entreprenøren NCC mente at det ville korte ned levetiden betydelig på nylagt asfalt 
dersom grunnarbeider og reparasjon av de skadde deler av vegen ikke blir utført.  
 
Det vil også være behov for oppretting av veg ved bruk av ekstra asfalt. Asfaltering av gamle Gussiåsvegen 
blir derfor dyrere enn først beregnet. Rammeavtale med NCC ligger til grunn for pris for asfaltering, hvor 
kommunen har en fast pris pr tonn ferdig asfalt. Det benyttes også rammeavtaler for grunnarbeider og 
reparasjon av veg. 
 
Reasfaltering av gamle Gussiåsvegen ble tatt opp som referatsak i Formannskapet den 31.08.2017. 
Formannskapet ønsket at saken skulle behandles i kommunestyret den 14.09.2017. 
 
Dersom hele vegen skal asfalteres vil dette gi en total kostnad på kr 2 034 000,- (1 627 000,- eks mva), 
hvor kostnadene (eks. mva) er fordelt på grunnarbeider kr 170 000,-, kosting av veg kr 10 000,-, avretting 
av veg kr 648 000,- og asfaltering (topplag) kr 799 000,-.  
 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/577-3 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



Vurdering 
Det er to alternativer med hensyn på utførelse av prosjektet, hvor ene alternativet er å utføre grunnarbeider 
og asfaltere del av gamle Gussiåsvegen innenfor vedtatt budsjettramme på kr 1 000 000,-, hvor en da ikke 
får asfaltert hele vegstrekket. Det andre alternativet er å gjøre de nødvendige grunnarbeidene og avretting 
av veg med ekstra asfaltmasser, og asfaltere hele vegstrekket.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet finansieres ved låneopptak. Økt låneopptak fører til økte renteutgifter og dermed økte 
driftsutgifter. 
 
Betydning for folkehelse 
Gode veger gir økt vegsikkerhet og kan forhindre ulykker, som igjen kan ha påvirkning på enkeltpersoner 
og folkehelsen.  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 65/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Status - Gang og sykkelvei til Rød - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune om forskuttering av prosjekt 
 

Vedlegg 
1 Utdrag - Investeringsprogram fylkesvegar 2018 - 2027 
2 Retningsliner - forskottering av fylkesvegprosjekt 
3 Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen 
4 Søknad om tilskudd til gang- og sykkelveg i Nesset kommune i samarbeid med nye 

Molde kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune avventer en eventuelt søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om kommunal 
forskuttering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 660, inklusiv utbedring av Lensmannsbrekka.   
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet.  
 
 
Saksopplysninger 
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei strekningen Hargaut – Jevika er utarbeidet av Nesset kommune i 
tett dialog med Statens vegvesen.  Reguleringsplanen ble vedtatt i K- sak 039/2016. Den omfatter bygging 
av gang- og sykkelvei, ca 2,4 km, på nordsiden av fylkesveien  
Bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 62 mellom Hargauten og Rød er i fylkeskommunens 
investeringsprogram fylkesveier 2018 – 2027 prioritert i perioden 2022 – 2027. Tiltaket er prioritert nr 10 
for gjennomføring, med kr 70 millioner i kostnadsramme. 
 
Nesset kommune hadde 16. mai i år møte med fylkeskommunen ved  Samferdselavdelinga-infrastruktur. 
Det ble bl.a diskutert muligheten for ei forskutteringssak. Fylkestinget kan gi tillatelse til forskuttering av 
fylkesveiprosjekt under forutsetning av bl.a at (se vedlegg); 

- «Har så høg prioritert at det kan påreknast å få løyving for heile prosjektet innanfor gjeldane 
handlingsprogram for fylkesvegar (10 år) og under føresetnad av at framtidig fylkeskommunale 
budsjett føljer opp handlingsprogrammet. 

- Det ligg føre godkjent reguleringsplan for prosjektet. For bompengprosjekt må det ligg føre eit 
positivt svar på søknad om bruk av bompengar.» 

I følge fylkeskommunens retningslinjer til forskuttering skal den «omfatte faktiske medgått prosjektkostnad 
inklusiv 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/621-22 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



- Plan og prosjekteringskostnader 
- Prisstigning og eventuell anna kostnadsauke i byggjeperioden 
- Renter på eventuelle lån 

Forskotteringssummen skal refunderast uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle lån.» 
 
Nesset kommune har fått tilsagn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kr 4 millioner i 
tilskudd fra ordningen tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen.   
For å få til et tilfredsstillende gang- og sykkelveiforbindelse mellom Eidsvåg og Rød er det og lagt inn 
utbedring av Lensmannsmannsbrekka.  Eksisterende stigning i starten av veien er 13,29%. Det vurderes 
løsning for å redusere stigning.  Her er kommunen i ferd med å sluttføre byggetegninger som kan legges til 
grunn for å beregne anleggskostnader.   
Statens vegvesen har i epost 05.09.2017 gitt tilbakemelding om at de ikke har kapasitet til å delta i 
anslagsprosesser i regi av andre enn det vegvesenet selv gjennomfører.  
I sommer er det utført grunnboringer langs strekningen Hargaut – Rød for å kartlegge eventuelle 
kvikkleirelokaliteter. Resultatet fra grunnundersøkelsene vil trolig være ferdig i løpet av uke 37 (15. 
september). 
 
Vurdering 
Bygging av gang- og sykkelvei mellom Hargauten og Rød har vært diskutert i mange tiår. De siste årene er 
det flere småbarnsfamilier som har etablert seg på Rød.  Det er derfor vesentlig å få fortgang i bygging av 
gang- og sykkelvei langs fylkesvei 62 slik at denne generasjonen barnefamilier får nytte av gang- og 
sykkelveien.  
 
Det er planlagt geoteknisk prosjektering når datarapport fra grunnundersøkelsene i sommer foreligger.   
 
Utbedring av Lensmannsbrekka dreier seg om å redusere stigningsforholdet på kommunal vei, asfaltering 
og etablere lyspunkt. Utbedring av Lensmannsbrekka er et delprosjekt i fremføring av gang- og sykkelvei 
til Rød og gjennomføres i samme anleggsfase.  
Rådmannen ser det som viktig å få et best mulig kostnadsestimat for bygging av gang- og sykkelveien.  For 
å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag bør det gjennomføre en anslagsprosess. Statens vegvesen har 
signalisert at i utgangspunktet vil de ikke prioritere deltakelse i en anslagsprosess for prosjekt som ikke er 
planlagt realisert de kommende 3-4 årene. 
 
Søknad om forskuttering kan innebære at kommunen skal ha ansvar for  

- Videre prosjektering  
- Engasjere byggeleder 
- Gjennomføre anleggsfasen, i nært samarbeid med Statens vegvesen 

I praksis betyr det at kommunen vil være ansvarlig for å innhente konsulentbistand til å utarbeide 
dokumenter som skal nyttes i en anbudsrunde. Det må være en byggeleder som sørger for å følge opp 
anleggsarbeidet, dvs. ha nær kontakt med entreprenører under anleggsfasen. Slik kompetanse har ikke 
kommunen i egen organisasjon.  
Når det gjelder gjennomføring av grunnerverv er det Statens vegvesen som må utføre dette, uavhengig om 
Nesset kommune forskutterer prosjektet.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Det er vesentlig for kommunen å få avklart kostnadsrammen som skal legges til grunn i søknaden slik at en 
unngår kostnadssprekk som eventuelle kommunen må dekke selv.  Dette mener rådmannen må gjøres i tett 
dialog med Statens vegvesen.   



Rådmannen ser og behov for en nærmere avklaring med fylkeskommunen knyttet til økonomiske forhold, 
da spesielt bokføring og momsproblematikk.  
 
I Kostraveilederens funksjon 285 står det bl.a. følgende: 

Investeringer i fylkeskommunal vei eller riksvei, jf. omtale under funksjon 332.  
Forskutteringer vedrørende fylkeskommunal vei eller riksvei der kommunen har krav på 
tilbakebetaling føres i investeringsregnskapet som et utlån, se www.gkrs.no.  

 
I Kostraveilederens funksjon 332 står det bl.a. følgende: 

 Dersom det er inngått avtale om full refusjon når kommunen foretar investering i fylkesvei eller 
riksvei, føres dette i investeringsregnskapet som utlån under funksjon 285. Dersom det ikke er 
inngått avtale om full refusjon, regnes investeringsutgiftene som tilskudd til andre som skal føres i 
driftsregnskapet, se www.gkrs.no. Regnskapsføringen foretas under funksjon 285.  

 Mottatt forskuttering fra fylkeskommune eller stat, til investering i kommunal vei, der det er 
inngått avtale om full refusjon, behandles som innlån. Om det ikke er inngått avtale om full 
refusjon regnes inntekten som tilskudd fra andre som etter bruttoprinsippet skal inntektsføres, se 
www.gkrs.no.  

 
Det betyr at alle kostnader skal utgiftsføres på art 35200 i investeringsregnskapet (utlån hvis avtale om 
forskuttering), eller art 14700 i driftsregnskapet (tilskudd hvis ikke avtale om full refusjon).  
Rådmannen har vært i kontakt med fylkeskommunen vedr. problemstilling omkring momskompensasjon. 
• Hvis fylkeskommunen står som utbygger av et slikt prosjekt (evt. Statens vegvesen gjør det for 
dem) får de momskompensasjon. 
• Hvis kommunen står som utbygger utfører kommunen et prosjekt for andre (kommunen er ikke 
eier av prosjektet) og verken vi eller fylkeskommunen får momskompensasjon. 
• Tidligere fikk fylkeskommunen bevilgninger i henhold til investeringsprosjekter. Nå er alt bakt inn 
i kostnadsnøklene og utjevning slik at alle deres midler kommer som rammeoverføring og de må prioritere 
innenfor det de får. 
Av en kostnadsramme på kr 70 mill ligger det ca. kr 14 mill i mva som ingen får refundert. Dette er det 
verdt å merke seg hvis en har tenkt å gå inn i en slik ordning.  

http://www.gkrs.no/
http://www.gkrs.no/
http://www.gkrs.no/




















 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Jørgen Teslo 
22 24 72 60 

Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen 

Vi viser til brev av 31.05.2017 med søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak i forbindelse med 

kommunereform. Departementet har behandlet søknaden og vedtatt at kommunene Molde, 

Midsund og Nesset innvilges 4 mill. kroner i 2017. 

 

Departementet utlyste i april 2017 en tilskuddsordning til etablering eller forbedring av veier 

og digitaliseringstiltak i kommuner skal slå seg sammen. Tilskuddsordningen skal legge til 

rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Det er satt 

av 150 mill. kroner til tilskuddet i 2017. Maksimal sum for tilskudd til den enkelte 

sammenslåing i 2017 er 5 mill. kroner. Det er også en målsetning at så mange 

sammenslåinger som mulig skal motta tilskudd. 

 

Kommunene Molde, Midsund og Nesset skal slå seg sammen fra 1.1.2020. Kommunene har 

søkt om midler til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 62. 

 

Departementet innvilger totalt 4 mill. kroner. Tilskuddet må benyttes til tiltak beskrevet i 

søknaden.  

 

Tiltaket må være ferdigstilt innen 01.01.2020, og det må da rapporteres til departementet om 

bruken av midlene senest innen 31.12.2020. Det skal da fremlegges en bekreftelse fra 

kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet. All finansiell rapportering 

skal være ekskl. merverdiavgift. Ubrukte midler, eller midler som ikke er brukt i henhold til 

formålet, kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.  

 

Tilskuddet vil betales ut til Nesset kommune i september 2017 sammen med 

rammetilskuddet.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref Vår ref 

15/5265-240 

Dato 

2. august 2017 
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Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jørgen Teslo 

seniorrådgiver 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Nesset Kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

 



 

 
 
 
 
 
         Ordføreren

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/412-2 Rolf Jonas Hurlen, 71 23 11 21 31.05.2017 

Søknad om tilskudd til gang- og sykkelveg i Nesset kommune i 
samarbeid med nye Molde kommune 

Det vises til kunngjøring fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 05.04.2017 om at kommuner 
som slår seg sammen i kommunereformen kan søke om tilskudd til veier og digitalisering. 

Molde kommune, Midsund kommune og Nesset kommune er enige om sammen å bygge en ny kommune. 
(vedlegg nr. 1.) I den anledning er gang- og sykkelvegen Hargaut-Jevika Fv 62 i Nesset kommune det 
prioriterte prosjektet i nye Molde, som det nå søkes om maksimalt tilskudd på kr 5 mill. til å gjennomføre 
(vedlegg nr. 2 og 3: sak 8/17 og 27/17). 

Gang- og sykkelvegen er et over 40 år gammelt tiltak for å sikre de myke trafikantene på Fv 62 mellom 
kommunesenteret Eidsvåg og bygda Rød på veg til Molde. Nesset er i dag en pendlerkommune med stor 
trafikk til Molde og videregående skoler, høgskole, handel og ulike kulturtilbud. En gang- og sykkelveg vil 
også være et viktig trafikksikkerhetstiltak i forhold til trygg skoleveg. Aksen Molde-Hjelset-Sunndalsøra 
har stor og økende tungtrafikk som en viktig vegstrekning opp mot E6 på Oppdal. 

Nesset kommune har på eget initiativ gjennomført reguleringsplanprosessen. (vedlegg nr. 4.) Som vegeier 
og prosjekteier er det Møre og Romsdal fylkeskommune som tar ansvaret for den videre gjennomføringen i 
samarbeid med Nesset kommune og nye Molde kommune. Det er et mål at prosjektet, som har et foreløpig 
kostnadsestimat på kr 70 mill. for en ca. 2,5 km strekning, skal være ferdig i løpet av 2020. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har på gang en rullering av sitt investeringsprogram for perioden 2018 – 
2027.  Kommunen forventer at fylkestinget i sin behandling av investeringsprogrammet i juni 2017 
viderefører prioriteringen av gang og sykkelvegen Hargaut-Jevika. Tilskuddsmidlene fra departementet vil 
være et viktig bidrag til prioriteringen og finansieringen. 

I arbeidet med gang- og sykkelvegen er det vurdert alternative løsninger for en mer kostnadseffektiv og 
rasjonell utbygging. Det har også vært vurdert mulige forskutteringsløsninger. Gang- og fylkesvegen står i 
dag på fylkets prioriteringsliste og oppfyller kravene til forskuttering. 
 
Det vil være fylkeskommunen som vegeier som tar den endelige beslutningen om den videre prosessen i et 
samarbeid med Nesset kommune og nye Molde kommune. Det må derfor i søknaden om tilskuddsmidler 
tas forbehold om fylkets prioritering av prosjektet, som blir endelig avgjort av fylkestinget i oktober 2017. 
 
 
 
Med hilsen 
 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET 
Postboks 8112 DEP 
0032  OSLO 
 
 

 



 Side 2 av 2 

 
 
Rolf Jonas Hurlen 
ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 

Vedlegg 
1 Underskrevet intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset 
2 Referat fra interimstyremøte nye Molde kommune 23. januar 2017 
3 Referat fra interimstyremøte nye Molde kommune 21. april 2017 
4 Reguleringsplan FV 62 - gang- og sykkelveg Jevika-Hargot - vedtak i Nesset kommunestyre 

planbestemmelser og planbeskrivelse 
 
 

Kopi til: 
Nye Molde kommune v/prosjektleder Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE 



Fra: Heimen Linda (linda.heimen@vegvesen.no)
Sendt: 05.09.2017 13:58:29
Til: Hogne Frydenlund
Kopi: 

Emne: SV: Kostnadsoverslag G/S Hargaut - Rød - Gjennomføring av anslagsprosess
Vedlegg: 
Hei Hogne.
 
Svar fra oss angående forespørselen under.
 
Vi har dessverre ikke kapasitet til å delta i anslagsprosesser i regi av andre enn SVV selv. Så svaret på det under
er at vi ikke kan prioritere deltakelse her ut i fra vår ressurssituasjon.
 

Med hilsen
Linda Heimen

Seksjon: Plan- og trafikkseksjonen Møre og Romsdal
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, MOLDE
Telefon: +47 71274243  Mobil: +47 90133422  e-post/Lync: linda.heimen@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 
 
Fra: Hogne Frydenlund [mailto:hogne.frydenlund@nesset.kommune.no] 
Sendt: 4. september 2017 10:14
Til: Heimen Linda <linda.heimen@vegvesen.no>
Emne: Kostnadsoverslag G/S Hargaut ‐ Rød ‐ Gjennomføring av anslagsprosess
 
Hei

Viser til samtale om saken tidligere i dag.

Nesset kommune har vedtatt reguleringsplan for G/S –vei mellom Hargot – Jevika på Rød. Kommunen har stort
fokus på å få starte bygging av G/S‐ veien i løpet av de neste årene. I sommer er det gjennomført
grunnundersøkelser – resultat fra disse vil forhåpentligvis  være klar i løpet av uke 37.

Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har innvilget kr 4 millioner i midler til gang‐ og sykkelvei langs
fylkesvei 62.  (tilskuddsordning til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal
slå seg sammen)

Sweco AS har bistått i utarbeiding av reguleringsplanen. Nesset kommune ønsker nå å gjennomføre
anslagsprosess for å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag som bl.a kan nyttes i en eventuell
forskutteringssøknad til fylkeskommunen.

Vi håper Statens vegvesen vil stille med anslagsdeltakere.  Pr i dag ser vi for oss at f.eks Sweco engasjeres til å
være prosessleder (med datastøtte) for gjennomføring av anslagsprosessen. (Vi er selvsagt åpne for annet
alternativ)

Vi ber om tilbakemelding om hvem som kan være aktuelt fra Statens vegvesen å være med som anslagsdeltakere
(f.eks);

‐          Prisgiver veg (G/S)

‐          Prisgiver grunnerverv

‐          Andre

Vårt innspill er å gjennomføre anslagsamlingen i siste halvdel av september, enten i Molde eller i Eidsvåg.  Det kan
og være greit/aktuelt  å starte med befaring av planområdet .

 
Med hilsen
Nesset kommune



 Hogne Frydenlund
miljøvernleder

 Telefon: 71 23 11 83
Mobil: 480 82 352

 hogne.frydenlund@nesset.kommune.no
www.nesset.kommune.no

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 72/17 31.08.2017 
Nesset kommunestyre 66/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 
 

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

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

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

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan 
Langsetfeltet, som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan 
Langsetfeltet, som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset formannskap vedtok i sak 019/17 å legge forslag til reguleringsplan Langsetfeltet boligområde ut til 
offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 1. mai 2017.  

Arkiv: :L13 
Arkivsaksnr: 2014/416-25 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Det er mottatt fem høringsuttalelser. Fylkesmannen i Møre og Romsdal fremmet to innsigelser til 
planforslaget. Disse gjaldt forslag med å legge til rette for bygging av pir i strandsonen og boligbygging i 
utsatt støysone langs fylkesveien. Rådmannen har i samråd med forslagstiller tatt ut boligområde BK 1 
(ombygging av «gammelskolen») og piren inn i brakkvanndeltaet i Eidsvågleira. Fylkesmannen har i brev 
av 14.08.2017 av trukket tilbake innsigelsene og reguleringsplanen kan sluttbehandles.  
 
 
Vurdering 
 
Oversikt – Innkomne merknader  

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

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

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

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

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

Tas til etterretning. 
Frisiktsoner er inntegnet i revidert 
plankart.  

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

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

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

Tas til orientering. Frisiktsoner er 
avmerket i plankartet.  

NVE, 25.04.2017 
Har ingen merknad til reguleringsplanforslaget. 

Tas til orientering  

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

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



 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 27.04.2017  
Byggeområder til boliger, B/T1-T2 og BF 1 og BF2, ligger 
utenom gul støysone. God løsning at garasjeanlegget er 
plassert i gul støysone.  
 
Det er imidlertid ingen god løsning at eksisterende bygning 
(gammelskolen) som ligger i gul støysone og regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse (BK1). Dette 
reguleringsformålet gir adgang til flere nye boligenheter i gul 
støysone, uten at det er utarbeidet tilstrekkelig støyrapport for 
tiltaket som skisserer nødvendige støydempende tiltak er 
vurdert. Fylkesmannen anbefaler å endre reguleringsformål 
som ikke gir adgang flere boenheter i gul støysone.  Det rettes 
innsigelse frem til formålet BK1 er endra til å ikke gjelde nye 
boligenheter.  
Fylkesmannen påpeker at gammelskolen i infoland.no er 
registrert som kulturhus/aktivitetshus og er blitt kjent med via 
Statens vegvesen at kommunen i 2015 har gjort vedtak om 
endra bruk til bolig uten at fylkesmannen har fått saken til 
høring.    

 
 
 
 
 
Reguleringsformål BK1 utelates.  
 
 
 
 
 
 
Gammelskolen ble tidligere benyttet til 
undervisningsrom for musikk- og 
kulturskolen. Nå foregår 
undervisningen i bedre egnet lokaler i 
Eidsvåg barneskole.   
Rådmannen beklager at det har skjedd 
en omdisponering uten at 
fylkesmannen har fått uttalt seg. 

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

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

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

 
 
 
 
Tas til orientering. 

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

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

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

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



Fylkeskommunen kan frigjøre lokaliteten uten krav om videre 
undersøkelser i planområdet. Dette forutsettes at lokaliteten 
blir markert som bestemmelsesområde (RpBo), med følgende 
reguleringsbestemmelse, ny § 10,2: « Tiltak i henhold til 
planen er tillatt. Kulturminnet ID 178403 er allerede 
undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med 
dispensasjonen.» 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (samferdsel) 
Den optimale løsningen for sikker kryssing av fylkesveien er 
nok undergang under fylkesveien, men fv. 660 har relativ lav 
årsdøgntrafikk (960 biler i 2013) og fartsgrense 60 km/t på 
strekningen. Viser til Statens vegvesen for nærmere faglige 
vurderinger.  
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2017 (barn og unge) 
Påpeker at planforslaget viser to lekeplasser mellom 
boligområdet og turveien langs sjøen. Plassering av disse er i 
utgangspunktet god, men for bomiljøet sin del vil det være en 
fordel med en mer sentralt plassert lekeplass.  
Dersom det blir bygd omsorgsboliger innenfor B/T1 og B/T2 
bør det være en synlig lekeplass i nærheten.  
Regulert lekeplass har nokså lang avstand til boliger i BK1, 
knyttet til anbefalinger med at de minste barna ikke skal ha 
lengre avstand til lekeplass under 50 meter fra husvegg.  
 

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

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

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

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

Plan ID: 
201701 

 
DETALJREGULERING FOR  
LANGSETFELTET 

Bestemmelser dato: 
10.02.2017 

Sist revidert: 
30.06.2017 

Godkjent dato: 
xx.xx.xxx 

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

området som på plankartet er avgrensa med reguleringsgrense. 
 

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

Eidsvågleira, slik det er skissert i kommuneplanens arealdel.  
 

§ 2 
 

GENERELT 

 
 
 
 
 

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

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

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

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

 
Grønnstruktur 

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

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

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

- Friluftsområde (o_FO1-2) 
 
Hensynssoner 

- Frisikt (H140) 
 
Bestemmelsesområder 

- Bestemmelsesområde (RpBo) 
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§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 

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

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

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

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

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

§ 3.3 
 

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

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

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

§ 3.6 Støy 
For utendørs støynivå skal prinsipp og støygrenser i Miljøverndepartementet sine 



BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING LANGSETFELTET 

 
 

3 
 

retningslinjer T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, 
legges til grunn. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 10, eller senere 
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 
 

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

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

§ 3.9 
 

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

§ 3.10 
 

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

§ 3.11 
 
 
 

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

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

§ 4.1 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
§ 4.4 Lekeplass (f_L1-2) 

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

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

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

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

§ 4.5 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
§ 5 
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§ 5.1 
 
 

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

 
§ 5.2 
 

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

N100, Veg- og gateutforming.  
 

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

sikkert kryssingssted uten å anlegge gangfelt. 
 

§ 5.4 
 

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

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

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 

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

under vann ved en evt. stormflo. 
 

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

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

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

d) Vegetasjonsbeltet innenfor områda VS4-5 langs bekken skal bevares. 
e) Områda skal eies og vedlikeholdes i fellesskap av beboerne. 
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§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
 

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

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

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

§ 8 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

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

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

§ 9 HENSYNSSONER 
 

§ 9.1 
 

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

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

 
§ 10 BESTEMMELSESOMRÅDER 

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

og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 

§ 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

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

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

§ 11.3 
 

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

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

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

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

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

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

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

turveg langs Eidsvågleira slik det er skissert i kommuneplanens arealdel.  
 

Tiltakshaver Langfjord Hyttefelt AS v/ Odd Arne Langset. 
 

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

Krav om 
konsekvensutredning 

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

 
 
3. PLANPROSESSEN OG MEDVIRKNING 

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

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

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

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

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

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

 
Gjeldende 
reguleringsplaner 

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

Statlige planretnings-
linjer/ rammer/ 
føringer 

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

 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
Beliggenhet 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deler av planområdet sett fra fylkesveien 

Stedets karakter og 
landskap 
 

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

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

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

Rekreasjonsverdi/ 
-bruk, uteområder 
 

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

Landbruk Innenfor planområdet er det ca 22 daa dyrka mark. 

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

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

Sosial infrastruktur 
 

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

Universell 
tilgjengelighet 
 

Planområdet er ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet i dag. 

Teknisk infrastruktur 
 

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

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

Grunnforhold 
 

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

Støyforhold 
 

Deler av planområdet ligger innenfor gul sone i vegvesenets støysonekart.  

 
 

Luftforurensing 
 

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

Risiko og sårbarhet 
(eksisterende 
situasjon) 
 
 
 
 
 

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

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

Analyser/ utredninger 
 

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

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

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

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

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

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

 
Grønnstruktur 

- Turveg 
- Vegetasjonsskjerm 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

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

- Friluftsområde 
 
Totalt 
 

 
     6,64 daa 

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

 
 

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

 
 

  1,01 daa 
     3,68 daa 

 
        
     8,37 daa 

 
 

      
 7,37 daa 

 
  38,80 daa 

 
Formålet 
Boligbebyggelse – 
frittliggende 
småhusbebyggelse 
 

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

Formålet 
Garasjeanlegg for 
bolig-/fritids-
bebyggelse 
 

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

Formålet 
Renovasjonsanlegg 
 

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

Formålet Lekeplass 
 

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

Formålet 
Bolig/tjenesteyting  
 
 

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

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

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

Formålet Annen 
veggrunn - grøntareal 
 

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

Formålet Turveg 
 

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

Formålet 
Vegetasjonsskjerm 

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

Formålet 
Friluftsformål 

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

Formålet 
Friluftsområde 

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

Hensynssone Frisikt 
 

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

Bestemmmelses- 
områder 
 

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

Bebyggelsens 
plassering og 
utforming 

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

Boligmiljø/ bokvalitet 
 

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

Parkering 
 

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

Tilknytning til 
infrastruktur 
 

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

Trafikkløsning 
 

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

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

Planlagte offentlige 
anlegg 
 

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

Universell utforming 
 
 
 
 

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

Uteoppholdsareal 
 
 

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

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

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

 
Landbruksfaglige 
vurderinger 
 

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

Plan for vann og 
avløp 
 

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

Plan for 
avfallshenting 

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

Avbøtende tiltak/ 
løsninger ROS 
 

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

Rekkefølge-
bestemmelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beboere i ulik alder og livssituasjon.  
 

Stedets karakter og 
landskap 

 

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

Kulturminner og -miljø 
 

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

Forholdet til kravene i 
kapittel II i 
Naturmangfoldlova 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekreasjons-
interesser/ -bruk/ 
uteområder 
 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for rekreasjon i dag, men med et frilufts-
område med turveg langs strandsonen legger planforslaget opp til at strand-
sonen kan benyttes av allmennheten i framtida. Det er også avsatt lekeareal 
som allmennheten kan benytte. Prinsippene for universell utforming skal, så 
langt som mulig, legges til grunn for utforming av turveg og lekeplasser. Det 
etableres felles og private uteoppholdsareal ved boligene for beboerne. 

  
Trafikkforhold 
 
 

En utbygging vil generere noe mer trafikk i området, men fylkesvegen har god 
og oversiktlig utforming på denne strekninga og det er god sikt fra avkjørselen 
i begge retninger. 
Det er etablert gang- og sykkelveg på motsatt side av fylkesvegen som gir 
god fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Fylkesvegen har en 
fartsgrense på 60 km/t her og det skal i følge vegvesenet sin håndbok V127 
Gangfeltkriterier ikke anlegges gangfelt i veger/gater med fartsgrense 60 
km/t. I følge vegvesenet er det ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensen på 
strekningen. Med en ÅDT på 0-2000 og antall kryssende i makstimen på 0-20 
anbefales det et tilrettelagt kryssingssted som et alternativ til gangfelt. Det 
kan oppføres ekstra belysning, trafikkøy og rumlefelt for å gjøre kryssings-
stedet mer synlig og trygt. 
 

Barns interesser 
 

Etter vår vurdering blir barn og unges interesser godt ivaretatt i planforslaget. 
Anbefalingene er at det blir avsatt 25 m² lekeareal per boenhet. Dersom man 
tar utgangspunkt i at det blir etablert ca. 30 boenheter innenfor området, gir 
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det et krav om lekeareal på 750 m². I planen er det totalt 1620 m² lekeareal. I 
tillegg er det store grønt- og rekreasjonsområder både vest og sør på 
planområdet som kan benyttes til lek og aktivitet.  
 
Når det gjelder trygg skoleveg er det i bestemmelsene satt krav til at det skal 
opparbeides et kryssingssted for myke trafikanter, slik at man kan komme 
over på gang- og sykkelvegen som er etablert på motsatt side av fylkes-
vegen. Kryssingen ble nærmere omtalt under punktet Trafikkforhold. 
 

Sosial infrastruktur Kommunen satte av området til boligformål i kommuneplanens arealdel. 
Som nevnt tidligere er det ikke er tilstrekkelig barnehagekapasitet. Men det er 
ikke denne boligutbygginga alene som bidrar til dette problemet, det er et 
generelt problem som kommunen må finne løsninger for.  For skolen vil bolig-
utbygginga være positiv om den bidrar til å øke elevtallet siden skolen har 
opplevd en nedgang i antall elever.  
 

Universell 
tilgjengelighet 
 

Det er stilt krav om universell utforming i bestemmelsene. Kommunen må 
sikre at dette har blitt tilstrekkelig ivaretatt ved behandling av byggesøknad. 

ROS-analyse Fylkesmannen si sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse: 
 

Emne  Er det knytta uakseptabel risiko til følgende forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsatt for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?  x  
b Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? x  
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?  x  

d Er området utsatt for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til økt 
nedbør som følge av mulige av klimaendringer? x  

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for boliger/hus? x  
f Er området sårbart for ekstremvær/stormflo – medregna ev. havnivåstiging?  x 
g Treng det å tas spesielle hensyn til radon?  x  
i Annet (spesifiser)?   

Omgivelser 

a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten? x  
b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? x  
c Vil tiltaket kunne føre til overflomming i lavereliggende område? x  
d Annet (spesifiser)?   

Virksomhets-
risiko 

a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? x  

b Kan utilsikta/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter utgjøre 
risiko? x  

Brann/ulykkes-
beredskap 

a Har området mangelfull slokkevannforsyning (mengde og trykk)?  x 
b Har området problematiske tilkomstruter for utrykningskjøretøy? x  

Infrastruktur 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? x  

b Kan utilsikta/ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer inkl. sjø- 
og luftfart utgjøre risiko? x  

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? x  

Kraftforsyning 
a Er området påvirket av magnetfelt fra høgspentlinjer? x  
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? x  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggheten i området? x  

Vannforsyning 
a Er det mangelfull vannforsyning i området?  x 

b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann og kan dette utgjøre 
en risiko for vannforsyninga? x  
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Sårbare objekt 
a 

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet? 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/spillvann? 

x  

b Er det spesielle brannobjekt i området? x  
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området? x  

Er området 
påvirka/ 
forurensa fra 
tidligere bruk 

a Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? x  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? x  
c Industrivirksomhet som t.d. avfallsdeponering? x  
d Annet (spesifiser)?   

Ulovlig 
virksomhet  

a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? x  

    
 Vi viser for øvrig til planomtalen side 7, 14 og 15 hvor vi har kommentert tema 

i ROS-analysen. 
 

Jordressurser/ 
landbruk 
 

Det ble ved rullering av kommuneplanens arealdel gjort vurderinger knytta til 
omgjøring av landbruksareal til boligområde. Som nevnt tidligere går vi derfor 
ikke videre inn på dette i denne planprosessen. 
 

Teknisk infrastruktur 
 

Det kreves nytt vann- og avløpsnett i planområdet, samt utvida slokkevanns-
kapasitet. Dette avklares og prosjekteres i samråd med kommunen.  
 

Økonomiske 
konsekvenser for 
kommunen 
 

Etablering av turveg T1 blir kommunens ansvar.  
Eventuelle utbyggingsavtaler utarbeides mellom kommunen og tiltakshaver 
på et senere tidspunkt. 

Konsekvenser for 
næringsinteresser 
 

Ikke relevant. 

Interessemotsetninger 
 

Det er ingen kjente interessemotsetninger for planområdet. 

Avveining av 
virkninger 

Boligfeltet er avklart i kommuneplanprosessen. Detaljplanen er derfor en 
detaljering av hva som tillates av utbygging på området. Boligfeltet ligger 
nært sentrum og sjøen. Planforslaget sikrer at strandsona ikke privatiseres, 
slik at allmennheten har rett til å benytte strandsona og de kvalitetene den 
har. 
 
Det åpnes for bygging av omsorgsboliger innenfor de to konsentrerte 
områda. Det er positivt for beboere i omsorgsboliger å kunne være en del av 
et godt bomiljø, samt at det er kort avstand til sentrum og de får nye og godt 
tilrettelagte boliger å bo i. 
 
Kulturminnet er ivaretatt på plankartet og i bestemmelsene. 
 
Trafikken i området vil øke noe, men boligfeltet ligger langs en oversiktlig del 
av fylkesvegen. Det interne vegsystemet blir oversiktlig og gang-/sykkelvegen 
inn til sentrum og den framtidige turvegen gir gode og trygge gang-
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forbindelser for små og store.  
 
Langsetfeltet ivaretar barna interesser på en god måte. Det er satt av store 
lekeareal og friluftsområda langs sjøen kan også benyttes til lek og aktiviteter. 
Barna har gåavstand til skole og fritidsaktiviteter. 
 
Det er utført geotekniske vurderinger og det er satt rekkefølgekrav i 
bestemmelsene om at det ved byggesøknad må utføres nye geotekniske 
vurderinger. Krav til utredninger av grunnforhold ivaretas dermed i planen.  

 
9. INNKOMNE INNSPILL TIL OPPSTARTSMELDINGEN 
 
Statens vegvesen, 
23.04.14 
 

Tilknytning til fylkesveg må utformes i samsvar med håndbøkene og med 
nødvendige rekkefølgekrav. Byggegrense mot veg må inntegnes. Trygg 
skoleveg fra området må sikres med nødvendige rekkefølgekrav. 
Trafikkstøy: Det må settes krav om støyfaglig utredning siden området ligger 
innenfor støysonekartet. Reguleringsbestemmelsene må gjøre rede for de 
restriksjoner og krav som gjelder for bygging i støysone. 
 
Kommentar: 
Krysset til fylkesvegen med frisiktsoner og kryssing over fylkesvegen er 
utformet i samsvar med håndbøkene og tatt med i rekkefølgebestemmelsene. 
Byggegrense mot fylkesvegen er sammenfallende med formålsgrensen til 
områda G1-2 og ligger henholdsvis ca. 24 og 19 m fra fylkesvegens midtlinje.  
Trafikkstøy: Den delen av planområdet som ligger nærmest fylkesvegen 
ligger innenfor gul sone i vegvesenet sitt støysonekart. Her er areala avsatt til 
vegetasjonsskjerm og garasjeanlegg, samt at den gamle skolen som skal 
ombygges til leiligheter ligger her. Vegetasjonsskjermen skal benyttes til 
etablering av voll som sammen med garasjene som skal danne en visuell 
skjerming og skjerming mot trafikkstøy. Det er satt rekkefølgekrav om at det 
skal utføres støyberegning før boligfelta nærmest fylkesvegen kan bebygges. 
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen om 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 
18.05.14 
 

Området har et potensiale for funn av automatisk freda kulturminne. Før 
planen blir godkjent må det gjennomføres arkeologiske registreringer og 
området eventuelt frigitt etter kulturminnelova. 
Det må tas hensyn til barn og unge sine oppvekstvilkår gjennom til rette-
legging av lekeareal, særlig retta mot de minste barna. Trafikksikkerhet er 
også et moment her. Tett utnytting bør være et mål såpass nært sentrum.  
 
Kommentar: 
Det er gjennomført arkeologisk registrering. Det ble gjort to funn. Kulturminna 
er regulert inn på plankartet og ligger innenfor et område regulert til 
vegetasjonsskjerm, som ikke skal bebygges. Rapport fra registreringa er 
vedlagt. 
For barn og unge er det avsatt store lek- og grøntarealer, som tilrettelegges 
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for varierte aktiviteter for alle aldersgrupper. Det er også lagt til rette for et 
krysningspunkt over fylkesvegen i henhold til vegvesenet sine normaler.  
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen for 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, 
19.05.14 

Ber kommunen vurdere om utbygging av området vil være til hinder for 
realisering av planen for Eidsvåg sentrum. Tilrettelegging for boligbygging i 
sentrumskjernen er et viktig grep i planen og boliger bidrar generelt mye til 
utbyggingsevna i sentrumsprosjekt. Utbygginga på Langset kan konkurrere 
direkte med boligprosjekt i sentrum. I så fall bør kommunen vurdere om dette 
området på Langset bør ligge som en reserve. 
Forutsetter at det blir avsatt en tilstrekkelig sone langs sjøen for allmenn 
ferdsel og opphold. Sona må være så bred at boligene med uteoppholdsareal 
ikke virker påtrengende og dominerende, og at området virker privatisert. 
Tilvarende vil gjelde for plassering og utforming av utbygginga innenfor 
utbyggingsområda. 
Planområdet inngår i området som er registrert som et viktig brakkvassdelta. 
Eventuelle tiltak i strandsona må trekkes så langt tilbake at botaniske verdier 
langs sjøen ikke blir direkte eller indirekte berørt. Planarbeidet må også ta 
hensyn til at området er viktig for fugl hele året. 
Planomtalen må si hvordan prinsippene i Naturmangfoldlova er tatt hensyn til 
og vektlagt. Planarbeidet må legge retningslinjer for støy i planlegginga til 
grunn, siden deler av området ligg innenfor gul støysone. 
Kommunaldepartementet har lagt føringer om at «området skal ha høg tomte-
utnytting» ved regulering til boligområde. Det er i tråd med Jordvernstrategien 
for M&R, som sier at utnyttingsgraden må være høg dersom jordbruksareal 
vært nytta til anna enn landbruk. Dette blir særlig viktig når planområdet ligger 
nær sentrum. 
Det må gjennomføres en ROS-analyse. Barn og unge sine interesser må 
ivaretas. Planen må sikre/dokumentere tilgang til gode og funksjonelle uterom 
som er egna for lek og rekreasjon. Planen må sikre trygg ferdsel til/fra 
sentrum. 
 
Kommentar: 
Vi anser denne utbygginga som et viktig supplement til utbygging i Eidsvåg 
sentrum, da den vil gi en annen type boliger enn innenfor sentrumsplanen. 
Det er avsatt et bredt areal langs sjøen for allmenn ferdsel, sammen med 
lekeplasser som også er tilgjengelige for allmennheten. Utbyggingsområdene 
og lekeplassene er trukket så langt tilbake at de ikke kommer i konflikt med 
området som er markert som brakkvannsdelta, beite/yngle og rasteområde 
for fugler. Vedrørende Naturmangfoldlova viser vi til kapittel 8 i planomtalen. 
Trafikkstøy: Den delen av planområdet som ligger nærmest fylkesvegen 
ligger innenfor gul sone i vegvesenet sitt støysonekart. Her er areala avsatt til 
vegetasjonsskjerm og garasjeanlegg, samt at den gamle skolen som skal 
ombygges til leiligheter ligger her. Vegetasjonsskjermen skal benyttes til 
etablering av voll som sammen med garasjene som skal danne en visuell 
skjerming og skjerming mot trafikkstøy. Det er satt rekkefølgekrav om at det 
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skal utføres støyberegning før boligfelta nærmest fylkesvegen kan bebygges. 
Det er valgt en høy utnyttingsgrad, ROS-analyse er gjennomført, barn og 
unge sine interesser er godt ivaretatt og planen sikrer tilgang til gode uterom 
og trygg ferdsel til/fra sentrum via trygg kryssing til gang- og sykkelveg og 
framtidig turveg. 
Merknadene er således tatt til følge og vi viser ellers til planbeskrivelsen for 
fyldigere utredning om de valgene som er gjort i planarbeidet.  
 

NVE, datert 05.05.14 I NGU sitt løsmassekart ligger området innenfor tjukk havavsetning. Det er 
kjent at det fins forekomster av kvikkleire i Eidsvåg. Planområdet ligger 
utenfor kartlagte kvikkleiresoner, men det kan likevel finnes mindre soner 
som ikke er kommet med i kartlegginga. I ROS-analysen må det gjøres ei 
vurdering av om området kan bestå eller bli ramma av avsetninger som er 
potensielt skredfarlige. Kan en ikke utelukke skredfare ut i fra de topografiske 
kriteria nevnt i kvikkleirerettleieren må en få vurdert faren for kvikkleireskred 
av personer med geoteknisk kompetanse.  
 
Kommentar: 
Vi viser til geotekniske data- og vurderingsrapporter, datert 22.02.16 og 
rekkefølgekrav § 11.8 i reguleringsbestemmelsene.  
 

 
10. ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Ved offentlig ettersyn og i ettertid har det kommet inn 6 merknader/innspill til planforslaget. 
Etter vurdering av innkomne merknader er følgende endringer utført på plankartet og i 
bestemmelsene, samt at planbeskrivelsen er oppdatert:  
 
- Nesset kraft AS, datert 16.03.17 

Ber om at det blir innregulert plassering av ny frittstående nettstasjon for 400V strøm-
forsyning sentralt i feltet. Bygningens mål er ca. 2x2 m og høyde 2 m: Tatt inn krav om at 
det skal settes av plass til dette innenfor felt G1 eller G2, jf. § 3.1 og 4.2 j). 

 
- NVE, datert 25.04.17 

Ingen merknad. 
 
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 27.04.17 

Vegetasjonsskjerm langs bekken minimum 6 m bred: 3 m bredde etter tidligere tilbake-
melding fra kommunen.  

 Motsegn fram til piren blir tatt ut av planen: Tatt ut. 
 Støy/BK1: BK1 er tatt ut, gamleskolen rives ved gjennomføring av tiltaket. Krav til 

støyvurdering er tatt ut. 
 Krav til lekeutstyr: Det er krav i rekkefølgebestemmelsene. 
 
- Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 02.05.17 

Automatisk freda kulturminne: Plankart og bestemmelser er endra i samsvar med 
innspillet.  
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Barn og unge: BK1 er tatt ut av planen. Etableres sandkasse og benk på et sentralt sted 
innenfor hvert av områda B/T1-2 for å ivareta hensynet til de minste barna, jf. § 4.5 i). 
 

- Statens vegvesen, datert 02.05.17 
 Tilstrekkelig frisikt 140 m i hver retning + frisiktsoner internt: Frisikt endra til 140 m + frisikt 

internt (20 m) tatt inn på planen.  
 BK1: BK1 er tatt ut. 

Støyvoll må ikke hindre fri sikt i kryss/avkjørsler: Bestemmelsene for frisiktsonene ivaretar 
dette. 

 
- Folkehelsekoordinator/ Barn og unges representant, datert 18.05.17 

Støyvoll og garasjeanlegg må ikke hindre fri sikt i kryss og avkjørsel: Frisiktsoner med 
bestemmelser sikrer dette. 
Adkomst og samlingspunkt (benk/sittegruppe) på lekearealet skal være utformet slik at 
mennesker som er avhengig av rullestol kan integreres her: Jf. § 3.5. 
Pir ikke nødvending: Den er tatt ut av planen. 

 
 



Fra: Arnt Vidar Bruseth (arnt@nessetkraft.no)
Sendt: 16.03.2017 09:24:38
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: Hogne Frydenlund; 'Odd Arne Langset'

Emne: Langsetfeltet, offentlig ettersyn
Vedlegg: 
Vi viser til tilsendte plan for offentlig ettersyn
Nesset Kraft ser positivt på de framlagte planene som omfattes av den framlagte reguleringen.
Våre anlegg i området begrenser seg i dag til en 230V luftlinje som følger på vestsiden langs fylkesvegen på
strekningen mellom «gamleskolen» og nærmeste privatbolig.
Til planen ber vi om at det blir innregulert plassering av ny frittstående nettstasjon for 400V strømforsyning
sentralt i feltet.  Bygningens fysiske mål er begrenset til  ca. 2x2m og høyde på 2 meter. 
 
Ut over dette ønsker vi dialog med utbygger om detaljplaner for infrastruktur i bakken som røranlegg og
kabelanlegg når det måtte bli aktuelt.
 
Dette til orientering.
 
 
Med hilsen 
Nesset Kraft as
Arnt Vidar Bruseth 
tlf. 48 99 62 01 
e-post: arnt@nessetkraft.no
 
 



Fra: Systad Terje (tes@nve.no)
Sendt: 25.04.2017 09:35:38
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Ingen merknad til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet - GBnr 56/5 mfl - Nesset kommune
Vedlegg: image001.gif
NVE har ingen merknad til detaljreguleringsplan for Langsetfeltet.
 
Med helsing

Terje Systad
Overingeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Arealplan, Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 59 
E-post: tes@nve.no  
Web: www.nve.no 

 
 



 

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 

politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

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

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

  

 

   

 

  

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

Region midt Linda Heimen / 71274243 15/233901-4 2014/416-18 02.05.2017 

     

      

Fylkesveg 660 - Uttale - offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for 

Langsetfeltet - i Nesset kommune 

Statens vegvesen viser til brev mottatt her 17.03.2017 vedrørende offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Langsetfeltet.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har merknader knyttet til: 

- Valg av atkomstveg 

- Frisikt 

- Byggegrense 

- Bruk av gammelskolen – formål BK! 

- Støy  

 

 

Saksopplysninger 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ett nytt boligområde i tråd med 

kommuneplanens arealdel, merket B13-1.  
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Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Det er flere dokumenter som gir føringer for dette planarbeidet med tanke på areal- og 

transportplanlegging. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse: 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 

 Nasjonal gåstrategi 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune  

 Fylkeskommunens strategier; for syklende og gående, kollektiv, trafikktrygging. 

 Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger 

 

Vår vurdering av planforslaget 

Statens vegvesen har ved varsel om oppstart gitt uttale til planarbeidet og registrerer at våre 

innspill stort sett er tatt til følge. Vi har likevel noen flere merknader og faglige råd til det 

videre arbeidet.  

 

Figur 1 viser tilsendt planforslag 

 

Valg av atkomstveg og trafikksikkerhet: 

Planen legger opp til atkomst via eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 660. Fylkesveg 660 er 

en veg med en viktig funksjon i en transportmessig sammenheng. Vegen er i gjeldende 

rammeplan for avkjørsler satt i holdningsklasse streng og antall avkjørsler til vegen skal 

være begrenset. Det legges opp til en stor trafikkøkning i denne avkjørselen, men siden den 

ligger på en oversiktlig strekning vil vi ikke motsette oss bruk av denne, men vil likevel råde 

til å se på muligheter for å koble feltet til vegen gjennom industriområdet. Slik planforslaget 

er nå legges det opp til at skolebarn må krysse fylkesvegen tre ganger for å komme til 

barneskolen. Her bør kommunen se på muligheter for å redusere antall kryssinger for 

skolebarna.  

 

Frisikt: 

Ut ifra slik vi har kontrollert avkjørselen av tilsendt kartmateriale ser vi at det ikke er 

inntegnet tilstrekkelig frisikt. Det må inntegnes hensynssone frisikt der en ser hele vegbanen 
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140 meter til hver retning. Vi ber også om at det inntegnes frisiktsoner internt i 

planområdet.  

 

Byggegrense: 

Planforslaget legger opp til at byggegrensen mot veg skal følge formålsgrensen til f_G1-2. 

Statens vegvesen har ingen store merknader til dette, men stiller spørsmål til at det tillates å 

bygge på formål BK1.  

 

Formål BK1 – Gammelskolen i Eidsvåg: 

Statens vegvesen gav i brev av 11.12.2015 en forhåndsuttale vedrørende ønske om 

bruksendring av gammelskolen i Eidsvåg. Her påpekte vi utfordringer knyttet til bygningens 

nærhet til veg, krav til støytiltak, gjerde og trygt uteområde for lek.  

 

Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vedlikehold og drift av vegnettet, 

arealbehov ved evt. utviding av vegen, og miljøet langs vegen. Bygningen ligger omtrent 8,5 

meter fra vegens senterlinje, omtrent 5 meter fra vegskulder og i underkant av 1 meter fra 

eiendomsgrensen (målt i kart). I tillegg ligger bygningen i gul støysone fra fylkesvegen. Ved 

brann ville vi ikke ønsket bygningen blir gjenoppført i samme avstand som i dag og mener 

derfor kommunen bør vurdere å ta bygningen ut av reguleringsplanen.  

 

 

Figur 2 viser atkomstveg til feltet, samt gammelskolen.  

 

Støy: 

I planbeskrivelsen vises det til vegvesenet egne støyvarselskart, og det legges opp til at 

boligbebyggelsen skal forekomme utenfor gul støysone. Hensikten med støyvarselskartet er 

å varsle utbyggere om at støy må være ett tema i reguleringsplanen. Støyvarselskartet er 

ingen fullverdig støyberegning, men vare ett varsel som må vurderes nærmere.  

 

Planen legger opp til at det skal etableres en støyvoll som skal strekke seg langs 

fylkesvegen. I tillegg skal garasjeanlegget f_G1-2 fungere som støydempende tiltak. Dette 

virker positivt. Likevel minner vi om at en støyvoll ikke må hindre frisikt i kryss og avkjørsler, 

og at avkjørsler er åpne hull som kan minske effekten av en støyvoll. 
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Konklusjon: 

Statens vegvesen ber om at planmyndigheten imøtekommer våre merknader. Vi inviterer til 

dialog og ber dere om å ta kontakt ved behov for avklaringer.  

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Linda Heimen 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
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6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Nesset kommune

Reguleringsplan Langsetfeltet

Fråsegn til offentleg ettersyn - motsegn

Vår dato

27.04.2017
Dykkar dato

10.03.2017

Vår ref.

2017/1976/KREI/421.4
Dvkkar ref.
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Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 10.03.2017, der reguleringsplan for Langsetfeltet

blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i Nesset formannskap, sak 19/2017. Vi har

ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader og turveg i tråd med

kommuneplanens arealdel.

Natur- og miljøvern

Vi er nøgd med at det er satt av ei sone med friluftsområde langs sjøen, og ein

vegetasjonsskjerm og friluftsområde langs bekken i sør. Vi legger til grunn at

vegetasjonsskjermen er 6 m brei eller meir.

Sjøarealet i planen er eit viktig brakkvassdelta der ein ifølge Naturbase bør unngå fysiske

inngrep. I planen er det opna for etablering av pir (PIR) ut  i  sjøen. «Pir» er eit omgrep som

kan skjønnas som ei kai bygd av tre, stål eller betong, jamfør Wikipedia. I følge planomtalen

er piren tenkt å fungere som ein stad for rekreasjon, utsiktspunkt, til bading og for å kome

nærare sjøen. Vår vurdering er at ein ikkje bør opne for tiltak  i  sjøen og brakkvassdeltaet i

det heile, slik at strandlina kan framstå heilskapleg og lite berørt. Etter det vi kan sjå er

tilgangen og nærheita til sjøen svært god utan etablering av ein pir, og med flott utsyn

vestover frå land. Friluftsområdet ved sjøen med tursti vil innby til allmenn bruk for

rekreasjon, Ieik og bading. Vi viser til at det også er tilrettelagt for bading berre eit kort

stykke unna.

Ein pir på om lag 15 meter vil i liten grad betre tilkomsten til sjøen og utsynet, men heller

bli eit inngrep i eit viktig raste- og beiteområde for fuglar der det allereie er gjort vesentlege

inngrep utanfor planområdet frå før. Vi har motsegn fram til piren blir tatt ut av planen.

Fylkesmannen i Møre og llomsdal  -  Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmrpostmottak@fylkesmannen.no - Organisasjonsnr.: 974 764 067
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Støy

Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av  støy i arealplanlegging T-1442,

med tilhøyrande rettleiar M-128, vart oppdatert i 2016 og skal leggast til grunn for all

arealplanlegging og byggesak.

Deler av planområdet ligg i  gul støysone langs Baksidevegen. Byggeområde til bustader

(B/T1-2 og BF 1-2) er lagt utanom den gule støysona vist som sjablong i  Gislink.no, noko

som er ei god løysing på støyutfordringane i planområdet. Vi ser det som ei god løysing

at garasjeanlegg (G1-2) er plassert i gul støysone.

Vi er ikkje like nøgd med at eksisterande bygning som ligg i gul støysone har fått formål

konsentreret småhusbebyggelse (BK1). Etter oppslag i lnfoland.no kan vi sjå at dette

bygget er registrert som kulturhus/aktivitetshus i dag. Med formål konsentrert

småhusbebyggelse (BK1) kan planen opne for fleire nye bueiningar i gul støysone, utan

at plana samtidig sikrar fagleg utgreidde støytiltak. Det er ikkje tilstrekkeleg at føresegn  §

11.7 krev støyutgreiing før byggeløyve, sidan støy skal avklarast i reguleringsplanen.

Vegvesenet har gjort oss merksam på at det i 2015 vart gjort vedtak om endra bruk til

bustad for bygget, utan at vi kan sjå å ha fått saka på høyring. Fylkesmannen er opptatt

av at det ikkje blir etablert nye bueiningar i gul støysone utan at støysituasjonen blir

fagleg utgreidd og naudsynte støytiltak blir sikra i planen.

Vi rår til at formålet BK1 blir endra til eit formål som ikkje opnar opp for etablering av

nye bueiningar i gul støysone. T-1442 gjer det klart at gul støysone er ei vurderingssone

der kommunen bør vere varsam med å tillate nye bustader og at i utgangspunktet bør

ein berre tillate slik etablering gjennom avbøtande tiltak. Vi har motsegn til

reguleringsplanen fram til formålet BK1 er endra til ikkje å gjelde nye bueiningar. Som eit

alternativ kan det bli utarbeidd ein støyrapport som gjer greie for akseptable støytiltak

som sikrar krava i tabell 3 i T-1442. Naudsynte støytiltak må gå fram av plankart og

planføresegner.

Barn og unge

Vår vurdering er at planforslaget gir tilstrekkeleg med leikeareal og har føresegner som

sikrar at leikeplass L2 blir opparbeidd før første bustad blir tatti bruk. Resterande

leikeareal (L1) blir ferdigstilt før 2/3 av bustadane kan takast i bruk.

§ 4.5 bokstav  c  i føresegna er vidt utforma og gir rom for skjønn ved val av utstyr til

leikeplassen. For at dei aller minste barna skal bli sikra kvalitetar forventa av ein

nærleikeplass vil vi rå til at føresegna konkret skildrar eit minimum av funksjonskrav. Til

dømes kan dette vere at leikearealet skal utstyrast med sandkasse, benk og eit

leikeareal.

Ein bør følgje opp etablering av trygg kryssingsstad over fylkesvegen til gang- og

sykkelvegen i retning skulen.

Konklusjon

Fylkesmannen har motsegn til reguleringsplanen på følgande områder:
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0  Byggeområde for konsentrert busetnad BK1 ligg i gul støysone, og planen manglar

fagleg avklaring av støy, jamfør støyretningsline T-1442 pkt. 3.1.

0  Tilrettelegging for pir inn i brakkvassdeltaet og den relativt urørte strandstrekkja er

uheldig for naturmangfaldet og bidrar i liten grad til  å  betre tilhøva for ferdsel og

opphald langs sjøen.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.) Jon Ivar Eikeland (e.f.)

ass. fylkesmann fagsjef- plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde
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Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Langsetfeltet - fråsegn ved offentleg ettersyn 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
  

Planfagleg vurdering 
Statleg godkjenning av utbyggingsområdet på Langset bygde på vilkåra om høg 
utnyttingsgrad og særlege omsyn i strandsona. Planforslaget viser at allmenne 
interesser i strandsona er føreslått ivareteke ved at områda nærast sjøen er avsett til 
friluftsformål, turveg og leikeplassar. Utnyttingsgraden er relativt høg i lokal målestokk; 
det er ikkje planlagt  blokker/høghus, men både område BK1, B/T1 og B/T2 skal ha 
konsentrerte småhus. Områda BF1 og BF2 skal maksimalt ha tomannsbustader eller 
kjedehus, men kan også ha einebustader. Ei slik «nedtrapping» av utnyttinga mot 
frilufts- og leikeområda ved sjøen synes fornuftig. Samla sett vurderer vi at reguleringa 
imøtekjem vilkåra for utbygging av området på ein god måte. 
 
Planforslaget inneber eit nokså uvanleg grep, ved å opne opp for kombinasjon av 
omsorgsbustader med vanlege bustader tett ved kvarandre innafor same utbyggings-
område. Integrasjonen mellom ulike bustadtypar og menneske i ulik livssituasjon/alder 
gir moglegheit for nokre kvalitetar som ein ikkje like lett oppnår i meir einsarta bumiljø. 
For busette i omsorgsbustadene har området viktige kvalitetar med nærleik til sjø og 
regulerte friluftsområde, samt leikeplassar som eit aktivum. Samstundes har området 
ein avstand til handels- og servicetilbod i Eidsvåg sentrum, som gier det utfordrande for 
målgruppa å nå desse tilboda til fots. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Planområdet blei arkeologisk registrert i 2014, med funn av eit forhistorisk dyrkingslag 
og ei mulig kokegrop (ID 178403). Begge deler viste seg å vere frå tidleg romartid, 
hundreåra etter Kristi Fødsel. Lokaliteten vart tilstrekkeleg undersøkt under 
registreringa, og i vårt brev av 23.09.2014 signaliserte vi at vi kunne gi løyve til inngrep 
ved offentleg ettersyn.  
 
I planforslaget verkar det å vere ei blanding av vern og dispensasjon, der vårt forslag til 
føresegn – knytt til frigjeving av lokaliteten - er lagt inn under eit verneformål. Vi ber 
om at ein enten regulerer dette til vern, med eit bandlagt område (H730) eller markerer 
det som eit bestemmelsesområde (RpBo) med stipla linje og i tråd med vårt skriv. Vi vil 

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2014/416 10.03.2017  38327/2017/REGULERINGSPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39  02.05.2017 
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ikkje gå imot eit verneformål, men rår her til at ein vel det siste. Kulturminnet er 
tilstrekkeleg undersøkt.  
 
Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne etter kml § 8 fjerde ledd 
Etter kml § 8 fjerde ledd skal ein i samband med behandlinga av reguleringsplan ta stilling 
til om det kan gjevast løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne som blir berørt av 
planen. Møre og Romsdal fylkeskommune er rette mynde til å avgjere 
dispensasjonsspørsmålet i denne saka, i samsvar med Miljøverndepartementet sitt 
delegasjonsvedtak av 24.3.2011. 
 
Dersom Nesset kommune ønsker frigjeving av lokaliteten (ID 178403), vil Møre og 
Romsdal fylkeskommune etter ei samla vurdering finne å kunne tillate at reguleringsplan 
for Langsetfeltet i Nesset kommune blir vedtatt utan vilkår om vidare arkeologisk 
undersøking før tiltak etter planen blir realisert. Tilstrekkeleg dokumentasjon er allereie 
gjennomført i samband med registrering utført av Møre og Romsdal fylkeskommune.   
 
Løyvet byggjer på at området vert markert som bestemmelsesområde (RpBo), med 
følgande føresegn under ny §10.2: 
 
Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID 178403 er allerede undersøkt, og det 
er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 
Denne føresegna vil då kunne erstatte § 9.2.  
 
Samferdsel 
Tilknyting til gang- og sykkelveg på austsida av fv. 660 er føreslått løyst ved «et 
trafikksikkert kryssingssted uten å anlegge gangfelt. Krysningsstedet ligger på en 
oversiktlig strekning og har god sikt i begge retninger.». Ei løysing med planskilt kryssing, 
t.d. undergang under fylkesvegen, vil vere det optimale, men fv. 660 har relativt låg 
årsdøgntrafikk (960 bilar i 2013) og fartsgrense 60 km/t på strekninga. Vi viser til Statens 
vegvesen for nærare faglege vurderingar. 
 
Barn og unge 
Planforslaget viser to leikeplassar mellom bustadområda og turvegen langs sjøen. Den 
minste leikeplassen på 0,5 daa har krav om opparbeiding før første bustad blir tatt i 
bruk, medan den største leikeplassen på 1,12 daa har krav om opparbeiding før 2/3 av 
bustadene blir tatt i bruk. Ut frå talet på bustader planen opnar for er desse krava 
tilstrekkelege etter vår vurdering. 
 
Plasseringa av leikeplassane ved friluftsområda langs sjøen er i utgangpunktet god, 
samstundes som det for bumiljøet sin del vil vere ein fordel med ein meir sentralt 
plassert leikeplass. Dersom det blir bygd omsorgsbustader innafor B/T1 og B/T2 vil ein 
sentralt plassert leikeplass dessutan gi ein meirverdi ved at dei «omsorgsbusette» 
lettare kan følgje med leiken og aktiviteten til borna. Slik planen er organisert no vil 
leikeområda i mindre grad vere synleg frå B/T1 og B/T2. Leikeplassane har også noko 
lang avstand frå bustader i BK1, sett i forhold til anbefalingar m.o.t. dei minste borna 
(under 50 m frå husvegg). 
 
 
Konklusjon 
Møre og Romsdal fylkeskommune vil kunne tillate at reguleringsplanen kan vedtakast utan 
vilkår om vidare arkeologisk undersøking. Vi viser til merknader om korleis føresegner evt. 
må justerast. 
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Forslaget til arealbruk gir etter vår vurdering samla sett eit godt svar på dei vilkåra som er 
sett for utbygging av området. Vi rår likevel til at ein vurderer endra plassering av 
leikeplass(ar) i planområdet. 
 
 
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 
Plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Automatisk freda kulturminne:  arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversiktsplan stempla Møre og Romsdal fylkeskommune og datert 16.03.2017 
 
 
Kopi: 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie 
Riksantikvaren



 

 

Oversiktsplan omsøkt tiltak: 

Gard: Langset 
Gardsnummer: 56 
Bruksnummer: 12 
Kommune: Nesset 
Fylke: Møre og Romsdal 
Kulturminneid: 178403 
Kulturminnetype: Dyrkingslag og kokegrop 
Dispensasjonsdato: 16.03.2017 
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6460 EIDSVÅG I  ROMSDAL

Nesset kommune

Reguleringsplan Langsetfeltet  i  Eidsvåg

Trekking av motsegn

Var dato Vår ref.

14.08.2017 2017/1976/KREI/421.4
Dykkar dato Dykkar ref
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NESSET KOMMUNE

   
  

1 7  AUG 2017
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Fylkesmannen har i brev frå Nesset kommune datert 10.07.2017 mottatt planforslag der

bustadområde BK1 er tatt ut av reguleringsplan Langsetfeltet. Med dette ligg ikkje

bustadområde i gul støysone. I tillegg blir planen justert slik at det ikkje blir lagt til rette for

bygging av pir inn i brakkvassdeltaet i Eidsvågleira.

Med grunnlag i planforslag revidert 30.06.2017, kan Fylkesmannen trekke motsegn gitt i

fråsegn av 27.04.2017.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)

fagsjef- plansamordning

Kristin Eide

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 ~ fmmrpostmottak@fylkesmannen.no - Organisasjonsnr.: 974 764 067



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 19/17 09.03.2017 
 
 
 

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 
Vedlegg 
1 170210 Planbeskrivelse 
2 170210 Bestemmelser 
3 170210 Plankart 
4 Arkeologisk rapport 
5 Geoteknisk vurderingsrapport 

 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for 
Langsetfeltet, datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 
Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for 
Langsetfeltet, datert 10.02.2017, ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Arkitektene BBW AS har på vegne av tiltakshaver Langfjorden hyttefelt AS utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for eiendommene GID 056/005, 056/012, 056/028 og deler av eiendommene GID 055/119, 
056/003 og 056/024.  
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt boligfelt og trasè for turvei langs Eidsvågleira.  
Området er satt av som boligformål i kommuneplanens arealdel, merket B13-1.  Planområdet utgjør ca 38, 80 
dekar derav 22 dekar dyrkamark. 
 
I reguleringsplanprosessen er det gjennomført arkeologiske undersøkelser av planområdet, mens Norconsult 
AS har på oppdrag fra tiltakshaver gjennomført grunnundersøkelser.  
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Planforslaget omfatter følgende planformål  

Arealformål Dekar Kommentar 
Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (BF)  

6, 64 dekar BF1 (4.29 daa) og BF2 (2,35 daa) der det kan 
bygges eneboliger, tomannsboliger eller 
kjedehus. BYA 35 % 

Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (BK1) 

0,15 dekar Her inngår gamleskolen som kan ombygges til 
to- eller firemannsbolig. 

Garasjeanlegg for bolig-
/fritidsbebyggelse  (G) 

2,00 dekar G1 (0,77daa), G2 (1,23 daa) BYA 45 %. Kan det 
bygges biloppstillingsplasser, garasjer/carporter 
med sportsboder. 

Renovasjonsanlegg 0,12 dekar Felles renovasjonsanlegg. Utforming skal fremgå 
ved situasjonsplan.  

Lekeplass 1,62 dekar  Felles lekeplas 1 ( 1,2daa), L 2 (0,50 daa). 
Rekkefølgekrav for opparbeidelse. 

Bolig/tjenesteyting (B/T) 4,25 dekar  B/T1 (2,13 daa), B/T2 (2,12 daa) BYA 40%. 
Maks mønehøyde 9m. 

Kjøreveg 2,46 dekar  
Gang-/sykkelveg 0,11 dekar 3 meters bredde. 
Annen veggrunn/grøntareal  1,04 dekar  
Turveg (T1-2) 1,01 dekar  Offentlig turvei. Turvei 1 langs sjøen. Turvei 2 

forlengelse av aksen til adkomstvei. Lagt opp til 
at T1 bygges i kommunal regi gjelder  og 
vedlikehold.  

Vegetasjonsskjerm (VS) 3,68 dekar Fem mindre områder. VS 4 og VS 5 er bevaring 
av kantvegetasjons langs bekkedrag.  

LNF – friluftsformål (o_FF) 8,37 dekar Omfatter tre områder. FF1 (2,14 daa), FF2 (4,19 
daa) og FF3 ( 2,04 daa)  

Friluftsområde – Sjø, vassdrag, 
strandsone (FO) 

7,37 dekar Omfatter deler av Eidsvågleira. Regulert som 
offentlig areal.  

Sum 38,80 dekar   
Byggegrense mot fv 660  Den følger formålsgrense G1 og G2. Dvs 24m og 

19m fra midtlinje fv 660.  
 
 
Vurdering 
Planområdet ligger i nærområdet til Eidsvåg sentrum. Gangavstanden fra innkjørselen til boligområdet og 
frem til flerbrukshallen ved Eidsvåg ungdomsskole er ca 730 meter, mens til kommunehuset er den vel 780 
meter.  
 



 
Eidsvåg sentrum; D=600 meter. Illustrasjonen med sirkel Eidsvåg sentrum er laget av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 
Når det gjelder tilgangen til regulert areal for boligbygging i nærområdet til Eidsvåg sentrum ble planforslag 
for Solbakken boligfelt lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2016. Dette byggefeltet ligger nordvest for 
sentrum.  Solbjørbakken boligfelt ligger omtrent i samme gangavstand fra sentrum som Langset boligfelt.  
Dersom endelig resultat blir to godkjente reguleringsplaner for boligbygging vil det bidra til å sikre et variert 
tomtetilbud i nærheten av Eidsvåg sentrum.  
 
Planbeskrivelsen beskriver ulike temaer. Det som er vesentlig for fremtidig utbygging i området er at 
geoteknisk kompetanse blir involvert i en tidlig fase.  Norconsult AS har i sin rapport 5156837-RIG02 satt 
visse forutsetninger som må følges ved utbygging av boligfeltet.   
 
Planbeskrivelsen omhandler stormflo/havstigning som anses å være et viktig tema som må tas hensyn til. I 
reguleringsbestemmelsene § 4.1 bokstav b. er det i området BF1 og 2 satt krav om at ferdig gulv for rom for 
varig opphold må ligge over kote +3,0. Samme krav er satt for områdene regulert til bolig/tjenesteyting, jfr § 
4.6 bokstav c.   
 
Økonomiske konsekvenser 
I planforslaget er det lagt til grunn at opparbeidelse av turvei langs Eidsvågleira skal skje i kommunal regi.  
 
 
Betydning for folkehelse 
Barnas representant for plansaker har kommet med muntlig innspill til lokalisering av lekeareal og tilkomst 
som planlegger har fulgt opp i planforslaget. 
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