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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 30/19 11.04.2019 

Nesset kommunestyre 38/19 11.04.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  09.05.2019 
 
 
 
 

Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune 
 

Vedlegg 
1 Saksframlegg Molde vann og avløp - gebyrforskrift Nye Molde kommune 
2 Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i nye Molde kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker.  

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/428-1 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



 
 

 

Saksopplysninger 
Molde vann og avløp har i samarbeid med administrasjonen i Nesset og Midsund utarbeidet 
forslag til forskrift om vann – og avløpsgebyr for nye Molde kommune. Saken legges ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Dette gjøres etter at likelydenes vedtak er truffet, Molde, Midsund og 
Nesset kommune.  

Styret for Molde Vann og Avløp KF behandler saken etter eventuelle innspill som mottas innen 
høringsfristen. Saken går videre med styrets innstilling til det nye formannskapet og med 
sluttbehandling i det nye kommunestyret. 

Videre saksopplysninger er vedlagt i vedlegg 1 «saksframlegg Molde vann og avløp – gebyrforskrift 
nye Molde kommune».  Forslag til forskrift om vann – og avløpsgebyrer i nye Molde kommune er vedlagt 
i vedlegg 2.  

 

Vurdering 
Se vedlegg 1. 

Økonomiske konsekvenser 
Se vedlegg 1 

Betydning for folkehelse 
-
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Saksframlegg 
 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune 
 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Styret for Molde Vann og avløp KF  

 

Styrets forslag til innstilling vedtak 
Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker.  

Saksopplysninger 
Saken skal sluttbehandles i kommunestyret for nye Molde kommune i 2019.  
Saken legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Dette gjøres etter at tilsvarende vedtak er 
truffet i Midsund og Nesset kommuner.  
Styret for Molde Vann og Avløp KF behandler saken etter eventuelle innspill som 
mottas innen høringsfristen. Saken går videre med styrets innstilling til det nye 
formannskapet og med sluttbehandling i det nye kommunestyret. 

Bakgrunn for saken 
Det skal utarbeides forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune. Denne 
skal være gjeldende fra 01.01.2020.  
Forslag til ny forskrift er utarbeidet i samarbeid med Midsund og Nesset kommuner. 
I dag har kommunene ulike beregningsregler for vann- og avløpsgebyr. Målet med 
forskriften er at det fra 01.01.2020 skal være samme beregningsregler og gebyrsatser i 
hele kommunen. 
Forslaget bygger på veileder for gebyrforskrift gitt i Norsk Vann Rapport 179/2011. 
Molde kommune benyttet veilederen også ved utarbeidelse av dagens forskrift. 

Tilknytningsgebyr 
Den største endringen fra dagens forskrift gjelder engangsgebyret for tilknytning til 
offentlig vann- og avløpsnett.  
I følge dagens forskrift skal denne beregnes etter dimensjon på ledningen i 
anboringspunktet til den offentlige vannledningen. Denne ordningen har vist seg å 



skape mye usikkerhet hos faktureringsansvarlig og dermed ekstra ressursbruk til 
nødvendige avklaringer om gebyrsatser. Særlig gjelder dette der mange 
bygg/boenheter har felles tilknytning til kommunalt vannledningsnett.  
I følge forslaget til ny forskrift skal engangsbeløpet for tilknytning være et fast 
kronebeløp pr. boenhet for boliger og fritidsboliger. For næringsbygg vil det være et fast 
beløp pr. bygg og pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, f.eks. 
gjennom seksjonering. Gebyrsatsene kan differensieres etter type bygg og bebygd 
areal. I forslaget ligger også en mulighet for kommunen å fastsette avvikende 
engangsgebyr for tilknytning når dette krever ekstra høye/lave kostnader.  
Nytt er også en poengtering av at det ikke gis fradrag i tilknytningsgebyr selv om 
eiendommen har bidratt til finansiering av infrastruktur gjennom utbyggingsavtale e.l.. 

Årsgebyr 
Beregning av årsgebyr videreføres fra dagens forskrift. Dvs. at det fortsatt beregnes 
årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp etter en todelt gebyrmodell; en fast del 
(fastledd) som beregnes ut fra byggets bruksareal og en mengdevariabel del 
(forbruksledd) som enten bestemmes ut fra byggets bruksareal (de fleste boliger og 
fritidsboliger) eller ut fra målt forbruk (alle næringsbygg, offentlige bygg m.m.).  
Nytt her er en presisering av at det ikke gis nedsatt gebyr for storforbrukere av vann. 

Vannmåler 
Kapittel 5 om vannmålere er et nytt kapittel i forhold til dagens forskrift. Det er funnet 
hensiktsmessig å ta dette inn i forskriften da det hjemles i samme lovverk som 
forskriften forøvrig. Midsund kommune har alt med bestemmelser om vannmålere i sin 
gjeldende forskrift. Det er også i tråd med veilederen som er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av forskriften.  
Molde Vann og Avløp KF har pr. dag egne bestemmelser om vannmålere, dokument 
vedtatt av styret 17.04.2013. Ny forskrift vil i all hovedsak videreføre gebyrforhold 
omtalt i disse bestemmelsene.  
En mindre endring er at det foreslås å innskjerpe utskiftingstakten for vannmålere fra 
20 til 15 år. Dette er begrunnet i et ønske om å være samkjørt med flertallet av 
kommuner i Norge. Med hyppigere utskifting har en dessuten større sikkerhet for at 
målerne viser riktig vannforbruk gjennom hele virketiden. Det er også ønskelig å ha lik 
utskiftingstakt for manuelle og batteriavhengige vannmålere, batteriene i sistnevnte har 
en tidsbegrensning på ca. 15 år.  
Når forskriften er vedtatt vil dagens bestemmelser om vannmålere utgå.  
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser 
I forslaget som nå foreligger er det vektlagt at endringer fra dagens praksis ikke skal gi 
unødig usikkerhet med hensyn til økonomisk spillerom for foretaket. Den skal sikre at 
det kan vedtas gebyrsatser som ivaretar reglene for selvkostområdene for vann og 
avløp. 
Det er videre vektlagt at nødvendige endringer ikke skal slå urimelig eller spesielt 
uheldig ut for abonnentene. Det er likevel ikke til å unngå at noen abonnenter vil 
oppleve høyere vann- og avløpsgebyr enn tidligere, og tilsvarende; noen abonnenter vil 
oppleve at gebyrene blir lavere. 
Det er vanskelig å unngå all usikkerhet knyttet til økonomiske konsekvenser. Dette har 
bakgrunn i at en både endrer noe på system for tilknytningsgebyr og at en får et endret 



antall og en endret sammensetning av type og størrelse på bygg etter 
kommunesammenslåingen.  
Usikkerheten er minimalisert ved at systemet for beregninger av årsgebyr videreføres 
som i dagens Molde kommune. Dette gebyret utgjør hoveddelen i gebyrinntektene.  
Gebyrnivået for årsgebyret kan skisseres ut fra prisnivået for en bolig på 120m2 i 2018:  
 

Molde Midsund Nesset 

Vanngebyr Kr 1 802 Kr 2 905 Kr 4 566 

Avløpsgebyr Kr 2 200 Kr 2 105 Kr 3 217 

Sum årsgebyr Kr 4 002 Kr 5 010 Kr 7 783 

Prisdifferansen mellom kommunene tilsier at samordnet årsgebyr for boliger fører til at 
det går litt opp i Molde, en god del ned i Nesset og noe ned i Midsund.  
At prinsippet for engangsgebyr for tilknytning er foreslått endret vil ikke medføre stor 
grad av usikkerhet for totalinntekten, da gebyret kun utgjør en liten del av denne. 
Endringen i forskriften gir dessuten anledning til å sette gebyrsatsene slik at inntekten 
vil bli omtrent som forventet etter dagens system. 
   
 
Bjarte Koppen 
daglig leder 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Molde kommune, Møre og Romsdal 
 
 

Kapitteloversikt: 
1. Generelle bestemmelser 

2. Engangsgebyr for tilknytning 

3. Årsgebyr 

4. Vannmåler 

5. Ikrafttreden mv. 
 
 
Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre dd.mm.2019 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- 
og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 
annet ledd. 

1. Generelle bestemmelser 

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av 
lokale forskrifter, abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og 
avløpsgebyrer, er følgende: 

- Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
- Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om 

kommunale vann- og avløpsgebyrer 
- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Molde kommune (dette dokumentet) 
- Gebyrregulativ for det enkelte år. 

Øvrige dokumenter: 
- Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Molde kommune (administrative og 

tekniske bestemmelser)  
- Norsk Standard NS 3940 – Arealberegning av bygg 

§ 1-1. Definisjoner 

I denne forskriften menes med: 
a) Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller 

avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som 
abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester 
har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil 
kunne bli 30 år eller mer. 

b) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller 
avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er 
skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.  

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-11-12-1344/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-11-12-1344/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-11-12-1344/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-11-12-1344/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-11-12-1344/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5


c) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr 
utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. 

d) Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i 
henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 

e) Bygg: Bygning /konstruksjon / byggverk med eget bygningsnummer. 

f) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken. 
Bolig med inntil to boenheter (f.eks. kjellerleilighet, generasjonsbolig, hybel) regnes her 
som en boenhet. 

g) Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen. 

h) Næringsbygg: Bygg for næringsformål, offentlige formål, foreningsbygg o.l. 

i) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i 
Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.  

j) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

§ 1-2. Gebyrtyper 

Gebyrtypene er: 
a) Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp  

b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp 

c) Gebyr for leie av vannmåler 

d) Oppmøtegebyr for avlesing av vannmåler 

e) Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning 

Gebyrsatser vedtas av kommunestyrer i eget regulativ. 

§ 1-3. Klage og omgjøring 

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til kommunens gebyrregulativ, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser. 

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klageorgan.  

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må 
betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Klager som fremstår som 
prinsippsaker, behandles av Kommunestyret. 

2. Engangsgebyr for tilknytning 

§ 2-1. Gebyrplikt tilknytningsgebyr 

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, 
som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. 
 
Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:  



a) Bygg med midlertidig tilknytning (for eksempel brakkerigg) med tilkoblingstid inntil 2 år. 

b) Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg 

§ 2-2. Ansvar tilknytningsgebyr 
Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. 

§ 2-3.  Utforming av tilknytningsgebyr 

For bolig og fritidsbolig skal engangsbeløpet for tilknytning for henholdsvis vannforsyning og 
avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet. For andre bygg (f.eks. næringsbygg) skal engangsgebyret 
utgjøre et fast beløp pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, f.eks. 
gjennom seksjonering. 

For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene etter 
reglene i 1. ledd. 

§ 2-4. Gebyrsatser tilknytningsgebyr  

Størrelsen på gebyrsatsene kan differensieres etter type bygg og bebygd areal. 

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra 
høye/lave kostnader. 

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett søknad om 
tilknytning. 

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter 
gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes. 

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved 
beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at 
bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. Ved tilbygg eller påbygg betales gebyr for økt antall enheter. 
At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon. 

Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyr selv om eiendommen har bidratt til finansiering av 
infrastruktur gjennom utbyggingsavtale e.l. 

3. Årsgebyr 

§ 3-1.  Gebyrplikt årsgebyr 

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som  

a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg  

b) er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt  

Gebyrplikten inntrer: 

a) for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning 

b) for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert 



Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen 
fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet 
(plugget) ved hovedledningen. 

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt 
tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter 
skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil denne er godkjent. 

§ 3-2.  Ansvar årsgebyr 

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller 
annen regningsmottaker. 

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har 
mottatt melding og oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr ut fra 
siste kjente data. 

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder 
slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel 
del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter 
eller bindende vedtak i sameiet. 

§ 3-3. Utforming og beregning av årsgebyr 

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp etter en todelt gebyrmodell: 

- En fast del (fastledd): 
Fastleddet beregnes ut fra byggets bruksareal (BRA) i henhold til Matrikkelen. 
Fastleddet for driftsbygning på landbrukseiendom med dyrehold beregnes ut fra areal på 
dyrerom, sanitærrom og melkerom. 
For midlertidige bygg og for vannuttak til vanning på jordbruks- og gartnerieiendom, 
idrettsanlegg o.l. beregnes fastleddet for vanngebyr etter dimensjonen på vannledningen 
(stikkledningen) i anboringspunktet. 

- En mengdevariabel del (forbruksledd):  
Forbruksleddet beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. 
 

Det legges samme forbruk til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr dersom ikke 
spesielle forhold tilsier noe annet. 

For næringsvirksomhet der mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan 
kommunen basere forbruksleddet i avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til 
kommunalt nett, eller på særskilt avtale. 

For avløpsvann som virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan 
kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås 
det separat avtale mellom kommunen og abonnenten. 

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig. 

Det gis ikke nedsatt gebyr for storforbrukere av vann.  



Eksisterende avtaler for landbruksvanning i Eresfjord og Eikesdalen videreføres inntil ny avtale 
foreligger. 

§ 3-4. Betaling etter stipulert forbruk 

Boliger og fritidsboliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller 
kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk. Boligabonnent som har installert måler 
frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk. 

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (bruksareal). Gebyrregulativet fastsetter et 
forholdstall mellom bruksareal og vannvolum. 

§ 3-5. Betaling etter målt forbruk 
Gebyr etter målt forbruk skal betales ved: 

- Bygg/del av bygg for næringsformål, offentlige formål, foreningsbygg o.l. 

- Bolig med innvendig eller utvendig basseng på 3 m³ eller mer, fontene, o.l.  

- Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1 

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan 
fastsettes på andre måter. 
Boligabonnent har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Kommunen 
kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-4 å installere vannmåler og betale gebyr etter 
målt forbruk. 
Ved manglende måleravlesing stipuleres forbruksleddet ut fra forrige års forbruk. Om det mangler 
historiske forbruksdata, eller om disse kan antas å være irrelevante, stipuleres forbruksleddet ut fra 
byggets areal. Det kan også tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt 
eiendommens størrelse og beskaffenhet. 

§ 3-6. Retting av feil gebyrberegning 
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og 
differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes 
normalt ikke. 

§ 3-7. Gebyrreduksjon 
Det kan etter søknad gis gebyrreduksjon for fastleddet for vann og avløp. Dette gjelder næringsbygg 
som har spesielt stort areal i forhold til vannforbruk og ikke har sprinkleranlegg. 
Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i 
medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i 
følgende tilfeller: 

- Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer  
- Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og 

hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer  
- Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller 

matlaging.  



Vilkår for gebyrreduksjon ved feil eller mangel er at dette skyldes forhold på kommunens side, for 
eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må 
fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak 
om gebyrreduksjon. 
Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, 
brannslokking mv., gir ikke rett til gebyrreduksjon. 

4.  Andre gebyr 

§ 4-1. Gebyr for leie av vannmåler  
Det tas gebyr for leie av vannmålere som benyttes til beregning av vann- og avløpsgebyrer for 
bolig- og fritidseiendommer. 

§ 4-2. Gebyr for åpning og stenging av ledninger  
Det tas gebyr for hver åpning og stengning (plombering) av vann- og avløpsledninger.  

§ 4-3. Gebyr for oppmøte vedr. vannmåler 
Det tas gebyr for oppmøte for avlesing og stedlig tilsyn av måler. Påløper ved oppmøte. 

5. Vannmåler 

§ 5-1.  Eierforhold og kostnader 
Bolig: Vannmåler som overfor kommunen skal benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, 
bekostes av kommunen og er kommunens eiendom dersom ikke annet er avtalt med abonnenten. 
Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten. Abonnenten bærer utgifter til installasjon, 
flytting og demontering og betaler årlig leie for vannmåleren.  
Næringsbygg: Vannmåleren er abonnentens eiendom. Abonnenten bekoster installasjon, drift og 
utskifting av vannmålere. 

§ 5-2. Installasjon 
Vannmålertype, dimensjon og plassering skal være godkjent av kommunen. Vannmåleren skal være 
dimensjonert etter boligens/virksomhetens vannforbruk. Alt vannforbruk skal registreres gjennom 
måleren. 
Husholdningsabonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det er uforholdsmessig kostbart å 
installere egen måler for hver boenhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-2, 3. 
ledd. 
Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller 
eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal 
abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-5. 

§ 5.3. Tilsyn og vedlikehold 
Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn. 
Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks 
melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.  



Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 
Bolig: Skyldes skade eller tap uaktsomhet eller andre forhold som abonnenten kan holdes ansvarlig 
for, skal måleren erstattes av abonnenten.  

§ 5.4. Avlesing av vannmåler  
Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende 
resultatet til kommunen innen fastsatt frist. 
Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen etter purring fastsette årsgebyret 
skjønnsmessig. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og 
kan kreve særskilt gebyr for dette. 
Kommunen henter inn vannmålerdata fra abonnenter som har fjernavlesning tilkoblet kommunalt 
registreringssystem. 

§ 5-5. Nøyaktighetskontroll 
Bolig: Abonnenten kan selv foreta en enkel kontroll av at måleren viser riktig. Kommunen gir 
veiledning om dette. Abonnenten kan etter skriftlig henvendelse kreve at kontroll blir utført. 
Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans. 
Kontroll av leide vannmålere skjer uten kostnad for abonnenten.  
Vannmålere skal skiftes ut av kommunen etter 15 år. 
Næringsbygg: Ved mistanke om feil kan kommunen kreve at vannmåleren kontrolleres av 
Justervesenet eller av annet foretak godkjent av Justervesenet. Dersom målenøyaktigheten ikke er 
tilfredsstillende, dvs. innenfor 5 % avvik, skal måleren justeres eller skiftes ut.  
Vannmålere skal kontrolleres/justeres eller skiftes ut etter 15 år.  
Vannmåler eldre enn 15 år skal kontrolleres/justeres hvert tredje år. Bekreftelse på kontrollert og 
godkjent vannmåler skal meldes til kommunen.  

6 Ikrafttreden mv. 

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.  

Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrifter for Nesset, Molde og Midsund kommune: 
FOR-2011-02-03-1555: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nesset kommune, Møre og Romsdal 
FOR-2015-11-12-1344: Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal 
FOR-2002-05-02-481: Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Midsund kommune, Møre og Romsdal 
Vedtak Midsund kommunestyre 17.12.2009: Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Midsund 
kommune 
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Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028, 
kommunedelplan 
 

Vedlegg 
1 Godkjenning planprogram (Molde VA) - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, 

kommunedelplan 
2 Innkomne merknader, oppsummert i tabell og merknadsbrevene 
3 Planprogram. Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028. Kommunedelplan 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-
2028. 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannen endret sin innstilling og kom med følgende tillegg: 

Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt 
vann – og avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.» I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom 
bolig og fritidsbolig, ordet bygning brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 
24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både bolig og fritidsbolig.  

 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir 
videreført i nye Molde kommune som i dag. 
 

Rådmannens innstilling med tillegg og tilleggsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt 
tilrådd. 
 

Arkiv: :140 

Arkivsaksnr: 2018/1170-6 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 
 
Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten uforholdsmessig stor 
kostnad.» I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, ordet 
bygning brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både 
bolig og fritidsbolig.  

 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir 
videreført i nye Molde kommune som i dag. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 
 
Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten uforholdsmessig stor 
kostnad.» I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, ordet 
bygning brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både 
bolig og fritidsbolig.  

 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir 
videreført i nye Molde kommune som i dag. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Med hjemmel i PBL §§ 9-1 – 9-3 samarbeider Midsund, Molde og Nesset kommuner om 
hovedplan for vann og avløp. Styringsgruppa for hovedplanen er sammensatt med 
representanter fra alle tre kommunene og Molde Vann og Avløp, se kapittelet om 
organisering i planprogrammet. Formålet og hovedmålet for hovedplan vann og avløp er 
beskrevet i planprogrammet. Da hovedplanen er en kommuneplan som involverer flere 
kommuner, legges endelig planprogrammet frem for politisk behandling og vedtak i 
Midsund, Molde og Nessets kommunestyrer, jf PBL § 11-13. 
 
Politisk behandling av oppstart av planarbeidet og forslaget til planprogram ble gjort i 
kommunestyrene i Midsund og Nesset og plan- og utviklingsutvalget i Molde hhv 3. 
oktober, 20. september og 4. september i 2018. 
 



Styret i Molde Vann og Avløp KF (MVAKF) behandlet forslaget den 29. august 2018. 
 
Forslag til planprogram var på offentlig høring, jf PBL §§ 11-12 og 11-13, i perioden 8. 
oktober – 25. november 2018. Det kom inn 12 merknader, se vedlegg. 
 
Styret i MVAKF hadde planprogrammet og høringsuttalene til behandling og godkjenning 
20. mars 2019, sak 13/19. Den 22. mars 2019 viste det seg at en uttale fra Naturvernforbundet 
som var meldt på planportalen til Molde kommune ikke var kommet inn i ePhorte eller på 
annet vis blitt fanget opp i forkant av saksbehandlinga til endelig planprogram. Saka ble 
derfor stoppet før den gikk videre til Plan- og utviklingsutvalget. Planprogrammet må igjen 
til godkjenning i MVAKFs styre før videre politisk behandling. 
 
Ny saksgjennomgang er nå foretatt og Naturvernforbundet i Moldes innspill i høringa av 
planprogrammet er vurdert og innarbeidet på lik linje med de andre merknadene som kom 
inn i høringa. Innspill i merknadene og fra styringsgruppa er innarbeidet i planprogrammet.  
 
Planprogrammet er revidert sist 29/3-2019. 
 

For videre saksopplysninger se vedlegg 1, Godkjenning planprogram (Molde VA) - Hovedplan 
vann og avløp 2020 - 20208, kommunedelplan fra Molde vann og avløp, ved saksbehandler 
Kristin Elisabeth Magnussen. 

 

Vurdering 
Se vedlegg 1 

Økonomiske konsekvenser 
- 

Betydning for folkehelse 
-



  
  

 
Arkiv: 140/M00/&30 
Saksmappe: 2018/3470-0 
Saksbehandler: Kristin 
Elisabeth Magnussen  
Dato:   29.03.2019 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020-
2028, kommunedelplan 
 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Styret for Molde Vann og avløp KF  
 Plan- og utviklingsutvalget  
 Molde formannskap  
 Molde kommunestyre  

 

Styrets forslag til innstilling vedtak 
Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 

Saksopplysninger 
Med hjemmel i PBL §§ 9-1 – 9-3 samarbeider Midsund, Molde og Nesset kommuner om 
hovedplan for vann og avløp. Styringsgruppa for hovedplanen er sammensatt med 
representanter fra alle tre kommunene og Molde Vann og Avløp, se kapittelet om organisering i 
planprogrammet. Formålet og hovedmålet for hovedplan vann og avløp er beskrevet i 
planprogrammet. Da hovedplanen er en kommuneplan som involverer flere kommuner, legges 
endelig planprogrammet frem for politisk behandling og vedtak i Midsund, Molde og Nessets 
kommunestyrer, jf PBL § 11-13. 
 
Politisk behandling av oppstart av planarbeidet og forslaget til planprogram ble gjort i 
kommunestyrene i Midsund og Nesset og plan- og utviklingsutvalget i Molde hhv 3. oktober, 20. 
september og 4. september i 2018. 
 
Styret i Molde Vann og Avløp KF (MVAKF) behandlet forslaget den 29. august 2018. 
 
Forslag til planprogram var på offentlig høring, jf PBL §§ 11-12 og 11-13, i perioden 8. oktober 
– 25. november 2018. Det kom inn 12 merknader, se vedlegg. 
 
Styret i MVAKF hadde planprogrammet og høringsuttalene til behandling og godkjenning 20. 
mars 2019, sak 13/19. Den 22. mars 2019 viste det seg at en uttale som var meldt på 
planportalen til Molde kommune ikke var kommet inn i ePhorte eller på annen var blitt fanget 
opp i forkant av saksbehandlinga til endelig planprogram. Saka ble derfor stoppet før den gikk 
videre til Plan- og utviklingsutvalget. Planprogrammet må igjen til godkjenning i MVAKFs styre 
før videre politisk behandling. 
 



Ny saksgjennomgang er nå foretatt og Naturvernforbundet i Moldes innspill i høringa av 
planprogrammet er vurdert og innarbeidet på lik linje med de andre merknadene som kom inn i 
høringa. Innspill i merknadene og fra styringsgruppa er innarbeidet i planprogrammet. 
Planprogrammet som ligger vedlagt er revidert sist 29/3-2019. 
 
 
Vurdering og oppsummering av høringsinnspilla til oppstart av hovedplan vann 
og avløp nye Molde kommune 2020 – 2028: 

(Inneholder innspill fra høring hovedplan for bare Molde kommune (ePhortesak 18/91, Molde kommune) 
og høringa for Midsund, Nesset og Molde kommune (ePhortesak 18/3470, Molde kommune).) 

Forutsetninger og betingelser som er nedfelt i regelverk, som setter krav til kapasitet, funksjon 
eller lignende vil ligge til grunn for løsninger og valg for prinsipp og strukturelle bestemmelser 
som nedfelles i Hovedplan for vann og avløp. Dette gjelder for alle funksjonsområder som 
setter krav til vannforsyning og avløpshåndtering (omfatter også overvann). Eksempler er 
beboeres behov for drikkevann, næringsmiddelindustri, annen industri eller næringsvirksomhet, 
brannvesen etc.  
 
Fra instansene NVE, Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMMR) og Statens Vegvesen er det 
gitt innspill om at vi må ivareta områder og tema som overvann, klimatilpasning av ledningsnett 
og ressursforvaltning, vannressurshåndtering, miljøpåvirkning fra/av anlegg eller annet som har 
årsak i vann og avløpshåndtering.  
Naturvernforbundet i Molde påpeker også at områdene klima-, miljøpåvirkning og 
overvannshåndtering må være fokusområder i hovedplanen. 
 
Vi har lenge hatt i bruk egen Intensitet Varighet og Frekvens (IVF) -kurve for nedbør. Denne 
ivaretar klimafaktoren som må legges til ved dimensjonering av avløpsnett. Dette er også 
områder som vil bli diskutert og innlemmet i hovedplanen. 
 
Vi vil i hovedplanen konkretisere at vi fortsatt vil holde oss til gjeldene regelverk for hvordan 
VA-ledninger skal legges i offentlig veg (FOR-2013-10-08-1212) og vi vil fortsatt samhandle 
med Statens Vegvesen i det allerede etablerte samordningsorganet og ha mer konkret 
samordning i de enkelte prosjektene. 
 
FMMR ber oss sikre at avløpstillatelser er gitt iht krav i forurensingsforskriften og at 
samfunnssikkerhet blir ivaretatt. Samfunnssikkerhet forstås her å gjelde sikkerhet for 
vannforsyning og håndtering av avløpsvann slik at funksjoner og behov for dette er dekt. 
Herunder reservevann og ekstremnedbør mv, dette vil bli vurdert, diskutert og vil ligge til grunn 
for strategiske bestemmelser. 
 
Naturvernforbundet i Molde ber om at vi stiller strengere og mer ambisiøse krav i vår forvaltning 
av vann- og avløps-ressursen enn det nasjonalt regelverk krever av oss. At vi beskriver og 
viser hvordan vi forebygger forurensing, renser avløp, hvordan, hvor og hva vi slipper ut og at vi 
har registreringer over aktuelle anlegg og utslipp. For mer utdypende beskrivelse av uttalen fra 
Naturvernforbundet i Molde angående dette, se vedlegget med uttalene. De fleste av 
momentene nevnt overfor er godt ivaretatt av Midsund kommune, MVAKF og Nesset kommune 
og temaene vil bli omtalt mer og mindre utfyllende i hovedplanen. 
 
Nye Molde kommune vil fortsatt ha Molde Vann og Avløp KF som VA-ansvarlig foretak, mange 
av momentene som påpekes av Naturvernforbundet i Molde er utenfor ansvarsområdet til 
MVAKF, som for eksempel renovasjons-/avfallsproblematikk, forurensning fra 
næringsvirksomhet eller avrenning fra omgivelser som ikke kommer fra vann og 
avløpssystemet og forvaltning av arealer som er tilgrensende bekker, elver og vassdrag. Dette 
vil hovedsakelig ikke bli omtalt i hovedplanen. MVAKF vil kontinuerlig ha fokus på og tilstrebe 
bærekraftige langsiktige løsninger for miljøet og forvalte VA-ressursene til beste med den 
kunnskapen vi til enhver tid sitter inne med. Dette er også grunnlaget for en hovedplan og 
ønske fra Naturvernforbundet i Molde. Når det gjelder ønsket til Naturvernforbundet om at 
gebyrstørrelse skal ha mindre fokus og at miljøstandard heller skal ha hovedfokus, er dette 



også betinget av hva som kan finansieres vha gebyr. Dette er definert i Forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 
 
Krav fra NVE angående overvann og klimatilpasning mener vi er godt ivaretatt. Det er 
innarbeidet prosedyre med samhandlingsrutiner mellom MVAKF, byggesaksavdelingen og plan 
og utviklingsavdelingen. Rutinen gjelder overvannshåndtering og avløpshåndtering i 
sammenheng med utbyggings-, regulerings- og andre endringsplaner (eks fortetting) for 
arealområder og bygg. I slike saker blir MVA bedt om ei vurdering av VA-anlegg og kapasitet 
før søknader godkjennes. Prosedyra skal sikre at det ikke slippes på overvann/spillvann uten at 
eksisterende ledningsnett har kapasitet til det. 
 
Midsund har praksis som dekker kontroll for vann og avløp. Nesset har praksis som ivaretar 
hensynet når det gjelder drikkevannet, men er ikke fullstendig for avløp. Både i Midsund og 
Nesset ivaretas dette ved lokal kunnskap hos de ansatte slik at vurderinger blir gjort best mulig 
utfra forutsetningene som er. 
 
Eventuelle endringer i vassdrag eller det som berører vannressurser søkes det om i dag slik 
som pålagt etter vannressurslova. Det vil vi også gjøre framover. Overvann og forvaltning av 
vannressurser er begge tema som vil bli omtalt, vurdert og det er sannsynlig at det vil bli gitt 
føringer for dette i hovedplan for vann og avløp. 
 
Private forhold som det i høringen ble mottatt innspill på angikk Hauksikt ASs boligfelt. Tema er 
mulighet for VA-tilknytning til kommunalt anlegg. Dette vil bli omtalt i hovedplana, men på 
generelt grunnlag. Det vil si, hvordan MVA KF forholder seg til private utbyggere i geografiske 
områder der det ikke er bygd ut kommunale vann- og avløpsløsninger. Dette er et viktig 
prinsipielt tema, spesielt nå når vi blir ny kommune og får deler i kommunen med begrenset 
bebyggelse, og vi må gjøre mest mulig ens valg for håndtering og gi mest mulig likt tilbud og 
sette like krav til utbyggerne. 
 
Et tilgrensende tema er allerede bebygde areal med privat vann- og/eller avløpsløsning. Det 
kan være hjemmelshaver som ønsker å knytte seg til kommunal vann- og/eller avløpsløsning 
eller det av andre hensyn kan bli en situasjon der tilknytning til kommunalt ledningsnett blir 
aktuelt. Se nedenunder om sak i Nesset. 
 
Molde kommune v/Helsetjenesten har tatt opp om plana vil omfatte den private vannforsyninga. 
Plana vil i utgangspunktet ikke gi føringer for privat vannforsyning, men det vil bli diskutert og 
vurdert muligheten for tvungen tilkobling til det kommunale VAnettet, og spesielt siden Nesset 
kommune allerede i dag har bestemmelse for det, kommunalt vedtak av 24. mai 2018 sak 
2018/523-1 i Nesset kommunestyre. Om Nessets vedtak omfatter helårsboliger og fritidsboliger 
er noe uklart og må avklares. 
 
Hovedplana lages som ei kommunedelplan for å ha hjemmel i plan og bygningslova og for å 
kunne gjennomføre tiltak som beskrives i hovedplan vann og avløp. Dette ivaretar innspillet til 
MVAs forvaltningsavdeling i e-post av 3. januar 2018 der det er beskrevet ønske om at å ha 
mulighet for å kreve tilknytning til vann- og avløps-nettet for fritidsbebyggelse. 
 
For Fiskeridirektoratet og Kystverket er det viktig at vi ikke etablerer flere VA-punkter/-linjer enn 
vi må. Dersom vi etablerer flere anlegg eller installasjoner må vi utforme de slik at er mest 
mulig skånsom for livet og aktivitetene i sjø og sjønære områder. VA-installasjoner/-ledninger 
må også være sikre/trygge for næring og aktivitet i og nær kystlinjer og bekker. De omtaler 
også at vi må søke godkjenning etter regelverk som er gjeldene for sjønære landområder og 
sjø for VA-anlegg. Fiskeridirektoratet ber om at vi har ei bærekraftig forvaltning slik at biologisk 
mangfold opprettholdes. Det etterlyses kart over områder med ledningsanleggene i 
sammenheng med konkrete prosjekt. Alle de nevnte forholdene tar vi til etterretning både i 
hovedplana og ved prosjektering, i anleggsvirksomhet og i driftsfaser for VA. Vi har konkrete 
planer om prøvetakingsrutiner/-system som vil gi svar på hvor gode renseanleggene våre er. 
Det er plan for å ta prøver før og etter rensing slik at vi vet hva vi tar imot, fjerner og hva som 
slippes ut. 
 



Krav og betingelser (i utslippstillatelser) for næringsstoffer og rensegrad for avløpsvann har 
MVA KF imøtekommet. Dette er også forutsetninger som legges til grunn for MVA KFs 
virksomhet framover. Klimakrav som legges til grunn i det norske regelverket legger føringer for 
hvordan vann- og avløps- ressurser skal forvaltes og benyttes/gjenbrukes. Dette kan endres i 
løpet av perioden som Hovedplan vann og avløp skal gjelde for. MVA KF strategi er å forvalte 
VA-ressursene på en bærekraftig god måte og å innlemme ny kunnskap under planlegging, 
oppstart og drift av VA-anlegg og -prosesser. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt innspill i forhold til kulturminne og ønsker at det skal 
lages kart over alle områder som vil bli berørt av tiltak i planperioden slik at vi slipper 
unødvendige forsinkelser i senere planperioder og heller få gjennomført høringa i sammenheng 
med hovedplana. Innspillet vurderes i forhold til arbeidet som foregår i de tre kommunene med 
kulturminneplaner. 
 
Molde kommune v/ brannvesenet har gitt uttale til høringa og ønsker at hovedplan for vann og 
avløp skal: 

i. tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for at det er tilstrekkelig slokkevann i kommunen 
ii. vise oversikt over investeringsbehovet for å oppnå nok slokkevann via 

vannledningsnettet 
iii. inneholde ROS for slokkevann 
iv. inneholde retningslinjene for brannslokkevann 

For kommunene er det vesentlig at ROS for brannslokkevann og retningslinjene til 
brannvesenet er retningslinjer og planer som er tilhørende brannvesenet i den nye Molde 
kommune. Hovedplan for vann og avløp, som vil være et plandokumentet for MVA KF, vil 
inneholde strategier, mål og retningslinjer som er innenfor områdene som er relevante for 
løsninger for vann og avløp, og som MVA KF må prioritere og investere i forhold til. 
 
I sammenheng med gamle og tidligere reguleringsplaner, er områder regulert til boligområder 
selv om det ikke er mulig å få nok slukkevann slik infrastrukturen er i dag. Dette skaper 
tvilstilfeller for hvem som er ansvarlig for å sørge for at det er nok slukkevann ved oppføring av 
nybygg og gir forsinkelser i byggesaksprosesser. Brannslokkevann er et tema for 
vannledningskapasiteten og vil bli omtalt, vurdert og ligge til grunn for vurderinger og 
prioriteringer i delen som omhandler vann i hovedplana for vann og avløp. 
 
Det ble startet opp arbeid med å lage ledningskapasitetskart høsten 2018 og dette arbeidet 
skal i løpet av 2019 resultere i et brannvannskart. Da vil vi få en situasjon som er mer 
forutsigbar for nye Molde kommune, for utbyggere i kommunen, ved byggesaksbehandling og 
for MVA K F når det gjelder forutsetninger for uttak av vannkapasitet inklusiv det som er mulig 
til brannvann. Ledningskapasitets kartet (modellen over vannledningsnettet) vil gi godt inntrykk 
av kapasiteten og vil gi forutsigbarhet for utbyggere og nye Molde kommune. Hovedplan må 
belyse utfordringer angående slukkevann når brannkummer og ledninger tilhører private 
vannverk. 
 
 
Bjarte Koppen 
daglig leder 
 
 

Kristin Elisabeth Magnussen 

 
 
Vedlegg 
1 Planprogram. Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028. Kommunedelplan 
2 Innkomne merknader, oppsummert i tabell og merknadsbrevene 
 



Oppsummering av høringsinnspilla til oppstart av hovedplan vann og 
avløp nye Molde kommune 2020 - 2028. 

Inneholder innspill fra høring hovedplan for bare Molde kommune og høringa for Midsund, 
Nesset og Molde kommune. 

Dokument Deres 
dato 

Etat/avsender Kontaktpers
on 

Innhold 

18/3470-
14 

16/11-
18 

Naturvernfor-
bundet i Molde 

Knut Løken Ber om at hovedplanen setter sterkt fokus på 
forebygging av forurensning, setter tydelige 
miljøkrav for VA-området og legger føringer for 
utstrakt samhandling på tvers av ansvarsområdene 
i kommunen. Vil at natur og miljøhensyn skal veie 
tyngre enn lave gebyrer for VA. 
Det er ønske om at planen skal vise hvordan VA-
håndteringen er innenfor krav når det gjelder EUs 
Vann og avløpsdirektiv, utslipp av næringsstoffer til 
vassdrag og sjø fra renseanlegg, at det stilles 
rensekrav til særskilte virksomheter før disse 
slipper spillvann inn på avløpsnettet (olje, sykehus 
etc). Ber om at krav til registreringer vi har av 
abonnenter med slamavskillere synliggjøres, viser 
hva som er av spillvann som slippes inn på 
overvannsnettet mv. Likeså at kartregistreringene 
til MVAKF blir offentlig tilgjengelige. 
Påpeker at natur- og miljøhensyn må ha fokus for 
eksempel spredning av uønska arter, tørkesomre 
med følgende lave vannstander i elver. Det er 
ønskelig av hovedplana tar opp forurensning av 
overvann og avrenning av overvann til bekker. 
Moment som hovedsakelig ligger utenfor MVAKFs 
virkeområde er vurdert; forurensing fra 
næringsvirksomheter (annet påslipp enn til VA-
nettet), renovasjonsproblematikk, artsmangfold, 
miljøgifter i marine forekomster og forvaltning av 
vegetasjon og liv i og langs bekker og vassdrag. 

18/3470-
11 
og 18/91-9 

21/5-
18 

NVE, Region 
Midt-Norge 

Ole-Jakob 
Sande 

Minner om at overvann som bør ha fokus. Skal det 
etableres nye vannuttak, vannuttak økes, etabl av 
grunnvannsuttak eller andre vassdragsendinger 
gjøres skal det behandles/vurderes iht 
Vassressurslova. 

18/3470-
10 
og 18/91-
10 

29/8-
18 

M&R fylke Anders 
Smith-Øvland 

Vann- og avløpstiltak ofte i konflikt med 
kulturminne. Planprogrammet bør kartfeste nye 
tiltak slik at de blir vurdert av MR Fylket i den 
offentlige høringa og at man kan vurdere 
plasseringa av tiltaka opp mot forvaltningsområdet 
til kulturminne (nyere og automatiske freda) 
samtidig med høringa. 
Nye anlegg bør plasseres slik at ikke kulturminne 
påvirkes negativt. 

18/3470-9 
og 18/91-
11 

24/11-
18 

FMMR, 
Miljøvernavd. 

Gunnhild 
Liva Austvoll 

Sikre at planer er i henhold til kap 13 og 14 i 
forurensningsforskrifta og at avløpsanlegg har 
gyldige tillatelser. Saneringsplaner og oversikt over 
påslippsavtaler og påslippets påvirkning. 
Klimapåvirkninger og følger for vann. ROS er krav i 
PBL for alle planer, NOU 2010:10.  
Hvor utsatt vannforsyning mv er av klimaendringer 



som vi kan forvente, samfunnssikkerhet og 
klimatilpasning. «Klimaprofil for Møre og Romsdal» 
og NV veileder om klimatilpasningstiltak i 
kommunale planer. 

18/3470-8 13/11-
18 

Hauksikt AS, 
boligfelt 

Tore 
Aarønæs 

Ber om at vann- og avløpsbehovet til området B2 
(areal regulert til privatboligformål) i kommuneplan 
«Molde 2040» tas med i hovedplanen. 

18/3470-7 17/10-
18 

Kystverket, 
Midt-Norge 

Oddbjørn 
Sæther 

Anlegg i sjønære landområder og i sjø krever 
godkjenning iht. Lov om havner og farvann og 
forskrift om farvannsskilt og 
navigasjonsinnretninger. Planarbeidet må vise 
hensyn til sjøverts sikkerhet og ferdsel. Ber om at 
det tas særlig hensyn til områder foran og tilsiden 
for kaier m skipsanløp, ankringsplasser for båter, 
områder som benyttes til å fiske med aktive 
fiskeredskaper og å i størst mulig grad parallellføre 
ledninger dersom det legges ledning. 

18/3470-2 
og 18/91-7 

16/10-
18 

Statens 
Vegvesen 
(STV) 

Vidar Neraas By og tettstedsområder i sammenheng med 
overvann og klimatilpassing. Ellers forutsettes det 
at ledningsnett utføres i ht gjeldene regelverk og i 
samarbeid med STV. Bør koordinere utbygging og 
vedlikehold av anlegg for vann og avløp med 
vedlikehold- og investeringstiltak på vegen. Av 
hensyn til drift og vedlikehold av vannledninger bør 
disse legges utenfor vegareal. 
Viser til rapportene 42/2014 og 28-2016, NIFS 
samarbeid mellom STV, NVE og Jernbaneverket 
om Naturfare-Infrastruktur-Flom-Skred. 
Dreneringssystem, massetransport av vann, 
gjentetting, energidemping, erosjon etc. 

18/3470-1 
og 18/91-8 

10/10-
18 

Avinor Einar Meril Ingen merknad 

18/91-6 og 
-2 

15/3-
18 

Fiskeri-
direktoratet 

Ole Einar 
Jakobsen 

Bærekraftig forvalting av naturressurser og ivareta 
det biologiske mangfoldet. Miljømessig riktig vann- 
og avløpshåndtering. Brukerinteresser; sjøområder, 
ferskvann og bekker bør kartlegges. Utforming av 
fester og søkker, avrunda mm og ivareta 
fiskeriinteresser og akvakulturnæring. Etablering av 
nye rørlinjer minst mulig. 
Et konkret handlingsprogram (prosjekt) skal 
inneholde kart over områder med skissert 
plassering av ledningsanleggene. 

18/91-5 14/3-
18 

MK/Helse-
tjenesten 

Svein 
Kvakland 

Hvordan den skal gjelde for Midsund og Nesset.  
Drikke vann om beredskap, informasjonsplikt til 
abonnenter, kommunenes plikter og 
vannforsyningssystemer i kommunen slik som 
drikkevannsforskrifta sier. Hva med privat 
vannforsyning skal plana omfatte det, jf krav om 
oversikt i drikkevannsforskrifta; inkl dette i den nye 
MK..  

18/91-4 6/3-18 MK, Brann Alf Magne 
Smørholm 

Hvem har ansvar for slokkevann i kommune, 
oversikt over eksisterende sit. for slokkevann, 
investeringsbehov, ROS og retningslinjene til brann 
bør være del av plana. Plana bør også gjelde ny 
Molde kommune. 

18/91-3 28/2-
18 

Opplysnings-
vesenets fond 

Mads Jansen Ingen kommentar. 



Fra 

Naturvernforbundet i Molde 

Naturvernforbundet i Molde ser det som positivt at det blir en felles plan for de tre 

kommunene og at både avløp og vannforsyning blir tatt med i planen.  

Vi har både konkrete innspill til planprogrammet og en del forslag som det kan være 

naturlig å se i sammenheng med innspillene.  

I mai 2017 sendte Naturvernforbundet innspill til interimsstyret for nye Molde 

kommune om natur og miljøvern i den nye kommunen. Vi kom blant annet inn på 

behovet for mer enn den ene miljøvernrådgiverstillingen som nå er i Nesset kommune. 

Denne planen er ett av eksemplene på en utfordring der det også må være viktig å ta i 

bruk kunnskap om biologi.  

Ambisjonsnivå 

Vi ønsker en plan med et høyt ambisjonsnivå. Den nye kommunen bør ha offensive 

mål som strekker seg ut over nasjonale miljøkrav og rammer. Forurensing av sjø og 

vassdrag kan være alvorlig selv om det ofte kan vises til at dette er lovlig etter 

nasjonale standarder. Vårt ønske er at kommunene heller konkurrerer på en høy 

miljøstandard enn lavest mulig vann- og avløpsutgifter for sine innbyggere.  

Vi vil at det blir lagt stor vekt på forebyggende tiltak for å unngå forurensing. Dette vil 

blant annet kreve tverrfaglig samarbeid og en god og effektiv organisering av 

miljøutfordringene i den nye kommunen.  

Vi ønsker en plan som også tar opp utfordringer som forurensing fra landbruket, 

havbruksnæringen, avfall langs sjø og vassdrag og avrenning fra avfallsplasser. Vi 

tenker da på både godkjente og ikke godkjente avfallsplasser.  

Vi ønsker en plan som avklarer om EU s vann og avløpsdirektiv er eller vil bli oppfylt 

i den nye kommunen.  

Utfordringene med utslipp av både mikroplast og annen plast bør inn i 

planprogrammet.  

Vi er kjent med at det tidligere er gjort en del fjordundersøkelser i Moldeområdet. 

Planen bør vurdere behovet for oppdaterte undersøkelser i hele den nye kommunen. I 

slike undersøkelser mener vi at det ikke er nok med undersøkelser av bare 



vannutskiftningen i fjordene. Det er vel så viktig å få undersøkt mengden av 

miljøgifter i de marine næringskjedene. Blant annet i nærheten av de største 

utslippene.  

Vi regner med at størstedelen av næringsstoffer, som blant annet fosfor og 

nitrogenforbindelser fra sanitært avløpsvann, går ut i både vassdrag og sjø. Dette er 

viktige næringsstoffer som det må være et mål å få tilbake til kretsløpet i naturen.  

Teknisk kartlegging 

Vi ser av informasjonen om planprogrammet at det skal komme en oversikt over 

eksisterende situasjonen. Hva som konkret ligger i dette er vi usikker på og vi vil 

derfor gi noen innspill til dette.  

Vi mener at det må legges fram en oversikt som viser eksisterende 

renseanlegg/silanlegg og det må vurderes om disse fungerer og driftes på en optimal 

måte. Vi mener at dårlige erfaringer er enda viktigere enn gode resultat når grunnlaget 

for en ny planprosess og en framtidig handlingsplan skal utarbeides.  

Det må kartlegges om det er bedrifter i kommunene som har utslipp som ikke burde ha 

kommet inn i kommunale avløpsanlegg uten spesielle rensetiltak.  

Alle nedgravde oljetanker må registreres og fjernes. 

Alle anlegg med tank/slamavskillere og andre mindre anlegg må registres. Det må 

utarbeides gode rutiner for tømming av disse.  

Alle direkte utslipp i vann, sjø og vassdrag uten noen form for rensing må registres. 

Målet må være at alle bygninger med innlagt vann har minimum en eller annen form 

for rensing og en godkjent tømmeordning.  

Alle idrettsanlegg med gummigranulat må registres og tas med i planen. Målet må 

være å få stoppet forurensingen fra banene også gjennom avløpssystemet. Vi vil vise 

til en artikkel om blant annet tiltak for å hindre utslipp fra granulatbaner.  

https://forskning.no/2018/01/hvordan-hindre-tap-av-mikroplast-fra-

fotballbaner/produsert-og-finansiert-av/nibio  

Vi ønsker at omfanget av forurenset sanitærvann og annet forurenset vann i 



overløpsystemet blir kartlagt. 

Både lovlige og ulovlige avfallsplasser må kartlegges. Fra flere av disse kan det være 

utslipp til sjø og vassdrag. Ett eksempel på dette kan være forurensingen som vi tok 

opp i et brev av 17.06.18 til kommunen om blant annet avrenning fra en avfallsplass 

på Skåla.  

Vi leser i informasjonsavisa at nye Molde vil legge stor vekt på innovasjon og 

digitalisering. Vi vil foreslå at alt som blir kartlagt i planarbeidet blir lagt inn på et 

nettbaserte allment tilgjengelige kart med fleksibel målestokk. På dette kan ulike 

registreringstema legges inn på forskjellige kartlag.  

Natur og biologi 

I planen må prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven legges til grunn for alle 

planlagte tiltak og utslipp. Dette må synliggjøres i planen sammen med utarbeiding av 

gode rutiner for oppfølging av utfordringen.  

Vi mener at det viktigste biologiske oppdaterte kunnskapsgrunnlaget ved utarbeiding 

av planen må være Miljødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabanken sitt Artskart.  

Naturmangfoldloven med forskrift har blant annet krav om spesielle hensyn for å 

unngå spredning av noen av artene som er med i Artsdatabanken sin fremmedartsliste. 

Vi mener at utfordringen med høyrisikoarter blant annet er aktuell når det graves nye 

grøfter for vann- og avløpsledninger og der en del av jorda blir kjørt bort.  

I tettbygde områder er det langt fra alt overflatevann som det er mulig å få inn i 

ledningsnettet for overflatevann. Dette bør tas opp som et tema i planen. Det er viktig 

å unngå direkte avrenning til elver og bekker. Myr kan fange opp både overflatevann 

og dempe flom. Vegetasjonssoner langs vassdragene må prioriteres både i og utenfor 

tettbygde områder.  

Det er også ønskelig med en vurdering av muligheten for rensing av overflatevatnet i 

de mest tettbygde områdene. En framtidsrettet miljøteknikk er å føre overflatevatn i 

egne basseng der det kan renses for sedimenter, veistøv, oljerester og annet før det 

slippes ut i vassdrag og sjø.  

Vannforsyningen har ikke de samme utfordringene som avløp, men vi vil som et 

eksempel ta opp situasjonen for Moldeelva i sommer. Den ble stort sett tørrlagt. Om 

dette var nødvendig for å sikre vannforsyningen til byen vet vi ikke, men i slike 

situasjoner mener vi at konsekvensene for livet i ei elv må vurderes. Målet må være å 



ta vare på naturmangfoldet i også vannforsyningsvassdragene. Blant annet gjennom en 

minstevannsføring.  

Fannefjorden og nytt sjukehus. 

I planprosessen til nytt sjukehus kom vi med en del innspill og synspunkt om 

utbygging av vannforsyningskilde og avløp fra sjukehuset. Vi vil at dette blir tatt opp 

som et eget tema i planprogrammet. Vi har blant annet etterlyst en fjordundersøkelse 

(resipientundersøkelse) som omfatter både biologiske, kjemiske og fysiske forhold i 

utslippsområdet. Vi kom blant annet inn på at det eksisterende utslippspunktet i 

Fannefjorden bør vurderes endret for å unngå at kloakken føres med vannstrømmer 

innover fjorden.  

Vi har også krevd at Sykehusbygg må legge til grunn at i framtiden kan det komme 

krav og teknikker som gir mulighet for at medisinrester og giftstoffer fra et sjukehus 

kan renses bort fra sanitærvatnet.  

Vi har derfor gått inn for at kloakken fra sjukehuset i minst mulig grad blandes med 

vanlig huskloakk fra Hjelsetområdet. Dette kan være en fordel ved framtidige 

renseprosesser for å få et mindre kloakkvolum til behandling.  

Som et innspill legger vi inn lenken til en artikkel fra Aftenposten om Norske sjukehus 

som sprer miljøgifter på grunn av hull i regelverket.  

http://www.aftenposten.no/norge/Norske-sykehus-sprer-miljogifter-427692b.html 

Naturvernforbundet i Molde vIKnut Løken, sekretær 

2018-11-16 20:53:08 
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Det er fattet vedtak i Midsund, Molde og Nesset om at «Planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 – 
2028 - Kommunedelplan», legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4.1 og 
11.14. Kommunedelplanen skal gjelde nye Molde kommune.

Vedtak er fattet i henholdsvis Midsunds kommunestyre (sak 18/50), Moldes Plan- og Utviklingsutvalg (sak 
65/18), Molde Vann og Avløp KFs styre (sak 34/18) og i Nessets kommunestyre (sak 55/18).

Planen legges ut i tiden 8.10 – 25.11, og er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og som papirversjon 
i resepsjonene på kommunenes rådhus.

Merknader til planprogrammet må være sendt til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE, evt. 
benytt det elektroniske skjema for høringsuttalelser til planer på kommunes hjemmeside, 

www.molde.kommune.no/planportalen, eller send til postmottak@molde.kommune.no.

Høringsfrist: 25.11.2018 

Med vennlig hilsen

Kristin E. Magnussen
Prosjektleder PROSJEKTERINGSAVD.

Tlf sentralbord: 71 11 10 00
Tlf direkte: 71 11 13 28
Mobiltlf: 91 17 97 26

www.molde.kommune.no
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Fra: Merli, Einar[Einar.Merli@avinor.no]
Dato: 22.03.2018 12:43:39
Til: Molde - Postmottak
Kopi: Offenberg, John; Stagnes, Rune; Laugerud, Hanne Beate
Tittel: Molde kommune - Offentlig høring - Planprogram - Hovedplan for Vann og Avløp 2019-2025 - 
Kommunedelplan - Uttalelse fra Avinor

Molde kommune

Vi viser til e-post nedenfor fra Ole K. Østigård av 23.02.2018 vedrørende offentlig høring av planprogram 
for hovedplan (kommunedelplan) for Vann og Avløp 2019-2025.

Avinor har ingen merknader til planprogrammet.

Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering

DRIFT OG INFRASTRUKTUR

einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:     +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen

www.avinor.no

Fra: Østigård, Ole K. [mailto:ole.kristoffer.ostigaard@molde.kommune.no] 
Sendt: 23. februar 2018 12:56
Til: 'Møre og Romsdal fylkeskommune' (post@mrfylke.no) <post@mrfylke.no>; firmapost-
midt@vegvesen.no; 'Telenor Servicesenter for nettutbygging' (sfn@telenor.com) <sfn@telenor.com>; 
nett@istad.no; 'RIR ' (rir@rir.no) <rir@rir.no>; nve@nve.no; ngu@ngu.no; Arkiv <Arkiv@avinor.no>; 
postmottak@statsbygg.no; post@statskog.no; ovf@ovf.no; postmottak@fiskeridir.no; 'Molde og Romsdal 
Havn IKS' (office@moldehavn.no) <office@moldehavn.no>; 'Kystverket Midt-Norge' (post@kystverket.no) 
<post@kystverket.no>; post.moreogromsdal@politiet.no; 'Molde Sentrum AS' (post@moldesentrum.no) 
<post@moldesentrum.no>; 'Molde Næringsforum' (post@moldenf.no) <post@moldenf.no>; 
molde@naturvernforbundet.no; edah@hotmail.no; 'Forum for natur og friluftsliv M og 
R' (moreogromsdal@fnf-nett.no) <moreogromsdal@fnf-nett.no>; 'Nordmøre og Romsdal 
friluftsråd' (post@utenordvest.no) <post@utenordvest.no>; bent-dy@online.no; 
more.romsdal@bondelaget.no; postmottak@mattilsynet.no; Midsund Postmottak 
<postmottak@midsund.kommune.no>; Nesset kommune <postmottak@nesset.kommune.no>; Breivik, 
Stine <stine.breivik@molde.kommune.no>; Heggemsnes, Eirik <eirik.heggemsnes@molde.kommune.no>; 
Fosse, Henning <henning.fosse@molde.kommune.no>; Kvakland, Svein 
<svein.kvakland@molde.kommune.no>; Knudsen, Aleksander Aasen 
<aleksander.aasen.knudsen@molde.kommune.no>
Emne: Offentlig høring: Hovedplan for Vann og Avløp 2019-2025 - Kommunedelplan - Molde kommune
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Plan- og utviklingsutvalget i Molde har i møte 6. februar 2018, sak 07/18, vedtatt at forslag
til «Planprogram for Hovedplan Vann- og Avløp 2019 – 2025, Kommunedelplan», 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4.1 og 11.14

Planen legges ut i tiden 22.02 – 05.04, og er tilgjengelig på kommunens hjemmeside 
og som papirversjon i resepsjonen på rådhuset. 

Merknader til planprogrammet må være sendt til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE, 
evt. benytt det elektroniske skjema for høringsuttalelser til planer på kommunes 
hjemmeside, www.molde.kommune.no/planportalen, eller send til postmottak@molde.kommune.no.

Høringsfrist: 05.04.2018 

Med vennlig hilsen,

Ole Østigård
Prosjektleder PROSJEKTERINGSAVD.

Tlf sentralbord: 71 11 10 00
Tlf direkte: 71 11 13 12
Mobiltlf: 92 25 69 02

www.molde.kommune.no
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 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 

Molde vann og avløp KF 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

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

Region midt Vidar Neraas / 71274773 18/38439-6 16.10.2018 

Uttale til planprogram - Hovedplan for vann og avløp 2020-2028 - 

Kommunedelplan - Nye Molde kommune 

Vi viser til oversendelse 05.10.2018. 

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 til planer som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter 

av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport.  

Saksopplysninger 

Molde, Midsund og Nesset kommuner (Nye Molde) har vedtatt å legge forslag til 

planprogram for kommunedelplan, «Hovedplan for Vann- og Avløp 2020-2028» til offentlig 

ettersyn. 

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader  

Vann og avløp ligger ofte i tilknytning til veger som Statens vegvesen er satt til å forvalte. Av 

særlig hensyn til drift- og vedlikeholdsoppgaver bør vannledninger i utgangspunktet legges 

utenfor vegarealet, herunder veg, grøft, skjæring, fylling og gang- og sykkelveg. Dersom 

graving i eller langs disse vegene likevel aktualiseres i forbindelse med utbedring, sanering 

og/eller nyanlegg, må det utføres i samarbeid med oss etter gjeldende regler for graving og 

nærføring til offentlig veg- og gategrunn, jf. vegloven §§ 32 og 57.  

Man bør så langt som det er mulig forsøke å koordinere utbygging og vedlikehold av anlegg 

for vann og avløp med vedlikeholds- og investeringstiltak på vegen. Langsiktige planer og 

gode strategier for å koordinere dette, ser vi på som en viktig oppgave og må omtales i 

planen. 
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Med bakgrunn i de siste års store utfordringer vedrørende nedbør og flom så er det åpenbart 

at man må oppdimensjonere dreneringssystemet for å ivareta sikkerheten når slike tilfeller 

inntreffer. Dette gjør da også at Statens vegvesen sin håndbok N200 – Vegbygging, som 

legges til grunn for våre egne beregninger knyttet til hydrologiske forhold, er under revisjon. 

Vi viser også til prosjektet NIFS (Naturfare – Infrastruktur – Flom – Skred) som har resultert i 

flere rapporter i samarbeid mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen (spesielt 

rapport 42/2014 – Dimensjonerende korttidsnedbør for Møre og Romsdal, Trøndelag og 

Nord-Norge og rapport 28/2016 – Drenering for veg og jernbane).  

 

Det viktigste prinsippet ved dimensjonering i denne sammenheng er vannbalansen. Da må 

man vite avrenning og kapasitet på dreneringssystemet (både rør, grøfter og eventuelle 

fordrøyningsbasseng). Dreneringssystemet må også kunne håndtere sedimenter og 

drivgods. Ved massetransport må det etableres tiltak for å enten samle eller spyle gjennom 

massene for å unngå gjentetting. Økte dimensjoner er sentrale tema sammen med 

energidemping og erosjonssikring. Avrenningsberegninger har generelt stor usikkerhet og 

spesielt de siste årene forteller oss at denne usikkerheten fort kan være større enn 

klimafaktoren.  

 

Det er viktig at man legger til grunn felles forutsetninger når hydrologiske forhold skal 

ivaretas. Dette er særlig påkrevet når den tekniske infrastrukturen nærmest har en glidende 

overgang mellom ulike elementer og aktører. Det er viktig å avklare roller og ansvar knyttet 

til utbygging siden dette også berører Statens vegvesen sitt forvaltningsansvar og eiendom.  

 

Med utgangspunkt i utfordringene over, vil klimatilpasning være et tema vi ser som viktig å 

ha stor fokus på i planen. 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

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 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 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 

        
        
 

Molde vann og avløp KF 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

  

 

   

 

  

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

Region midt Vidar Neraas / 71274773 18/38439-2    19.03.2018 

     

      

Uttale til kommunedelplan - Hovedplan for Vann og Avløp 2019-2025 - 

Molde kommune 

Vi viser til oversendelse 23.02.2018. 

 

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 til planer som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter 

av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysning 

Molde kommune har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommunedelplan, 

«Hovedplan for Vann- og Avløp 2019-2025» til offentlig ettersyn. 

 

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader  

Vann- og avløp ligger ofte i tilknytning til veger som Statens vegvesen er satt til å forvalte. 

Graving i eller langs våre veger forutsettes utført i samarbeid med oss etter gjeldende regler 

for graving og nærføring til offentlig veg- og gategrunn. Dette gjelder både 

utbedring/sanering og nyanlegg/trasevalg. 

 

Med kraftigere nedbør og fortetning i by-/tettstedsområder vil, overvann problematikken 

forsterkes i planperioden. Klimatilpassing vil derfor være et tema vi ser som viktig å ha stor 

fokus på i planen.  

 

Utover overnevnte har vi ingen ytterligere innspill i denne planfasen. 
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Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

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 

 



Region Kystverket Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 

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

 

Molde kommune 
Rådhusp. 1 
6413 MOLDE 

Deres ref.: Vår ref.: 
2018/3406-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Oddbjørn Sæther 

Dato: 
17.10.2018 

Uttalelse - Oppstartvarsel med forslag til planprogram for felles 
kommunedelplan - Hovedplan for vann og avløp 2020 – 2028 for kommunene 
Midsund - Molde – Nesset i Møre og Romsdal fylke 
Viser til oversending 05.10.2018. 
Etter vedtak i de respektive kommunene i 2018 er forslag til planprogram for den 
sammenslåtte nye Molde kommune fra 01.01.2020 lagt ut til offentlig ettersyn / høring. 

Formålet med planen er å synliggjøre ansvar iht. gjeldende regler for vann og avløp, 
herunder gi oversikt over eksisterende situasjon, framtidig investeringsbehov og prioritere 
områder som føle av gjeldende kommunedelplaner. 

Hovedplanen med handlingsplan skal være styringsverktøy for nye Molde kommune. 

Arbeidet med utarbeiding av brannvanns-ROS organiseres som del av hovedplanarbeidet. 

Kystverket  
skal ved behandling av kommunale planer ta vare på formålet i Lov om havner og farvann. 
Loven gjelder i hele riket, dvs. også på land så langt dette kan ha betydning for de hensyn 
som skal tas etter loven. 

For vann og avløpsanlegg vil det normalt gjelde i sjønære landområder og i sjø, der tiltak 
også krever godkjenning etter denne loven. Tiltak vil her gjelde både ledninger og oppsett 
av farvannsskilt (jfr. forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger / FOR-2012-12-
19-1329). 

Kystverket ber om at viktige hensyn i forhold til sjøverts ferdsel og sikkerhet blir ivaretatt i 
planarbeidet, og at følgende sjøområder i den forbindelse vies spesiell oppmerksomhet i 
den videre planprosessen. 

 Sjøområder foran og tilsides med kaier som har skipsanløp.
 Ankringsplasser (se sjøkarta).
 Områder som benyttes til fiske med aktive redskaper.
 Parallellføring av sjøledninger/rør så langt dette er mulig.

Midt-Norge



Side 2 

Ledningsanlegg i sjø innskrenker bruksmuligheter av sjøareal og i visse tilfeller også 
sikkerheten i forhold til ferdsel på sjø. Dette gjelder spesielt på ankringsplasser og i 
nærområdet til kaier med skipsanløp. Videre i områder som benyttes til fiske med aktive 
redskaper, hvor hekting både kan være fare for fartøy, mannskap og utstyr i tillegg til selve 
ledningsanlegget. I tillegg vil sjøledninger med klaver redusere vanndybden, der en 
ugunstig plassering kan medføre utilgjengelighet i et sjøområde som før kunne trafikkeres 
(spesiell oppmerksomhet i grunne sjøbasseng). 

Sjøledninger/rør tilsides med/ eller utenfor større kaier bør så langt råd unngås da 
det tidvis (avhengig av vær/strømforhold) benyttes anker i forbindelse med anløp 
kai. Uheldig plasserte ledninger gjør at skipsanløp må kanselleres eller at det 
påløper svært kostbar ventetid på bedre værforhold. 

Ankringsplasser er steder som har egnede bunnforhold (sand/mud), med 
akseptable dybdeforhold for ankring, og hovedsakelig der landskapsmessige 
forhold gir skjerming for ulike værretninger. En del av ferdselen på sjø, og 
avgjørende for sikker ferdsel langs kysten. (Se sjøkarta). Nye ledningsanlegg må 
planlegges utenom ankringsplasser. Godkjente ledninger i sjø merkes med skilt 
som sier ankring forbudt, og således direkte uforenlig med ankringsplass. 
Dersom det viser seg at eksisterende ledningsanlegg i sjø er plassert på slike i dag, 
bør de så langt råd forsøkes flyttet eller endret dersom planarbeidet synliggjør 
muligheter for det. 

Ledningsanlegg i fiskeområder der det benyttes aktive redskaper vil være til både 
ulempe og fare for fartøy/bruk. Videre unødvendig skade på ledningsanlegg med 
tap av vannforsyning, eller endret forurensningssituasjon ved avriving. (Se 
fiskeridirektoratets baser) 

Det må legges vekt på parallelføring av ulike ledninger/rørtraseer i sjø for å 
redusere mulighetene for framtidige arealbrukskonflikter. 

Kystverket anbefaler at nevnte forhold gjennomgås, hensyntas i det videre planarbeidet, og 
synliggjøres i planen. 

Med hilsen 

Harald Tronstad Oddbjørn Sæther 
regiondirektør senioringeniør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten signaturer 



Fra: tore@teleinfo.no[tore@teleinfo.no]
Dato: 13.11.2018 12:57:45
Til: Molde - Postmottak
Kopi: 'Lasse Aarønæs'; Ketil Bjerkeland
Tittel: Høringsinnspill - Planprogram for Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028

I kommuneplanen «Molde 2040» ble deler av vår tomt «Hauksikt» 135/14 i 2016 avsatt til nytt 
boligområde i kommunen.  Denne eiendommen - som totalt er på ca 90 mål - eies av Hauksikt AS.  
Hauksikt grenser til Djupdalen Vest.  

Det avsatte boligområdet i kommuneplanen er på ca 20 mål og har fått benevnelsen B2.  B2 ligger i 
vestkanten av 135/14, og grenser således ikke til annen boligbebyggelse - f eks Djupdalen Vest eller 
boliger på Haukebøen.  Kartskisse for B2 ligger vedlagt.  

I kjølvannet av den vedtatte kommuneplan arbeider vi nå med å forberede en regulering og deretter 
utbygging av B2.  Oppstartsmøte vil trolig bli gjennomført primo 2019.  

I kommuneplanens konsekvensutredning (vedlagt) fremgår det at..: 

«Den største svakheten med området er tilgang til det offentlige vann- og avløpsnettet.
Området har også en topografi som gjør atkomsten til de utbyggingsområdene krevende.»

Ifm utvikling av B2 ønsker vi derfor at VA-behovet for B2 inkluderes i kommunens planarbeide for vann 
og avløp.

I denne forbindelse bør Molde kommune være klar over at ytterligere ca 40 mål av Hauksikt kan utnyttes 
til boligbygging - dette er områder mellom B2 og Djupdalen Vest og områder umiddelbart nord for den 
nedlagte FV662.  Slik utnyttelser er ikke inkludert i gjeldende kommuneplan.

Med vennlig hilsen

Hauksikt AS

_________________
Tore Aarønæs
daglig leder

(+47) 2168 6868 kontor    (+47) 920 44 950 mobil    tore (at) teleinfo.no

Side 1 av 1
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2.2 Hauksikt

Gjeldende kommuneplan LNFR
Reguleringsplaner -
Dagens arealbruk Friluftsområde
Vurdert arealbruk Bolig
Utredninger Vurdert bruk Arealstørrelse
Alternativ 0 Dagens bruk 20 daa
Alternativ 1 Bolig 20 daa

Alternativ 0
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Alternativ1
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SamletVurdering
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Alternativ0 -3 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Alternativ1 3 -3 -3 0 -2 -1 0 4 3 0 0 0

Konklusjon

Hauksiktliggerbynært.Det er liten høydeforskjellinn til deviktigstearbeidsplassområdene
ogsammenhengendegang-og sykkelvegnett.Denstørstesvakhetenmedområdeter tilgang
til detoffentligevann-og avløpsnettet.Områdetharogsåentopografisomgjør atkomstentil
deutbyggingsområdenekrevende.

Områdetligger innenformarkagrensasomi detteområdetgårnedtil sjøen,menenutbygging
hervil ikke hindreadkomsttil strandsonen.

Områdeterskjermetfor støyogharumiddelbartilgangtil naturområder.Lite trafikk og god
tilgangtil naturområdervil kunnegi godeoppvekstsvilkårfor barnogunge.
Områdeterknyttettil Bekkevollungdomsskolesomharkapasitetsutfordringer.

Samletsettanseeskonsekvensenav enutbyggingpåHauksiktsomlav.

Alternativ 1 tas inn i planensomnytt utbyggingsområde.
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Vår dato Vår ref. 
 24.11.2018 2018/5604/GUAU/421.3 

Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. 

Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 05.10.2018  
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Offentlig høring av Hovedplan for vann og avløp 2020 – 2028 - 
Kommunedelplan - Gjeldende for kommunene Midsund, Molde og Nesset. 
 
Vi viser til dokument av 5.10.2018. saka gjelder offentlig ettersyn av framlegg til 
planprogram for Hovedplan vann og avløp 2020-2028 – Kommunedelplan. 
Kommunedelplanen skal gjelde for Nye Molde kommune som blir gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har følgende merknader til planprogrammet: 
Det er viktig at kommunen i forbindelse med hovedplanen sikrer at arbeidet som gjøres er i 
overenstemmelse med forurensingsforskriften kapittel 13 og 14 og at alle avløpsanlegg har 
tillatelse. Vi ser det som viktig i arbeidet med hovedplanen at det blir utarbeidet 
saneringsplaner der det er behov. Kommunen bør og ha en oversikt over påslippsavtaler og 
hva som slippes på det kommunale ledningsnettet og hvilken virkning dette kan ha for 
anlegg og resipienten. 
 
Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
En hovedplan for vann og avløp skal inkludere strategiske og overordna føringer for 
vannforsyning og avløpshåndtering. Det er viktig at en slik plan planlegg for klimaet i dag og 
i framtida. Å ta omsyn til klimaet og endringer i dette, sammen med endringer i samfunnet, 
er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Hensynet til klimatilpassing må derfor 
inkluderes i overordna og tverrsektorielle planer.  
 
«Klimaprofil for Møre og Romsdal» gjev ei indikasjon på kva endringer fylket kan forvente. 
For eksempel er det t forventa en økning i episoder med kraftig nedbør, både i intensitet og 
i frekvens. Vi ser allerede at intense nedbørsituasjoner gir utfordringer innen vannskader og 
tilbakeslag av avløpsvatn. Noe som kan skyldes underdimensjonering og økt fortetting, som 
igjen fører til overbelastning av avløpssystemet. Økt nedbør, temperatur og avrenning kan 
videre gi dårligere kvalitet på råvann i drikkevannskilder. Naturbaserte løsninger kan være 
et virkemiddel til å både holde på vann, og rense det. Naturbaserte løsninger er òg noe som 
blir framheva i oppdaterte retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing. 
For denne planen kan det til dømes være aktuelt å vurdere behovet for åpne vannveier, 
overordna blågrøne strukturer, og hvordan sikre forsvarlig overvannshåndtering. Vi minner 
samtidig om at Norsk Vann har utarbeida en veileder i klimatilpassa handtering av 
overvatn, «Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer». 
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Med hilsen 
 
Anne Melbø (e.f.) Gunnhild Liva Austvoll 
fagansvarleg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
Fagsaksbehandlar:  
Samfunnstryggleik:  Martha Helle Dybo, tlf. 71 25 85 91  
 
 
Kopi: 
Statens vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO 
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Vår dato Vår ref.

12.04.2018 2018/1714/GUAU/421.3
Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref,

Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 12.04.2018

MOLDE KOMMUNE

Rådhusplassen 1

6413 MOLDE

Offentlig høring: Hovedplan for Vann og Avløp 2019-2025 -Kommunedelplan

-  Molde kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader:

Vi ber om at Molde vann og avløp KF i hovedplanen oppdaterer saneringsplaner og at

tillatelser er i samsvar med hovedplanen. Vi ber også om at temaet økt overflateavrenning

i forbindelse med fortetting blir tatt med og at det blir gjort vurderinger av hvilke virkninger

klima har på vann, overvann og avløp.

Samfunnstrygghet og klimatilpassing

Vann— og avløpssystemet er en kritisk infrastruktur og en forutsetning for et velfungerende

moderne samfunn. Vi er derfor forøyde med at Molde kommune skal i gang med en

hovedplan for vann og avløp. Videre synes vi det er formulert gode hovedmål for planen.

Det står ikke noe om at det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, og vi minner om

at dette er et utredningskrav for alle planar etter plan- og bygningslova.

Vi savner en omtale av klimaendring/klimatilpassing i planprogrammet. NOU 2010210

Tilpassing til eit klima iendring tar føre seg et delkapittel som handler om hvor

utsatt/sårbart vann og avløp er for klimaet i dag og i framtida. Det er mellom annet ventet

at klimaendringer vil medvirke til å forsterke de utfordringene som allerede i dag er i vann-

og avløpssektoren, i tillegg til å være årsak til nye. For mer bakgrunnsinformasjon om risiko

og sårbarhet knytt til klimaendringer kan en lese kapittel 9.2.1 i denne NOU'en. Det meste

er fremdeles relevant, selv om utredningen er fra 2010. Vi minner samtidig om NOU

2015:16 Overvann ibyer og tettsteder som ei relevant utgreiing for denne planen. Videre

har norsk klimaservicesenter utarbeidd  «K/imaprofi/  Møre og Romsdal» (oppdatert juli

2017l

Med hilsen

Ulf Lucasen (e.f.) Gunnhild Liva Austvoll

ass. miljøverndirektør
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Nye Molde kommune - kommunedelplan - Hovedplan for vann og 
avløp 2020-2028 - offentleg ettersyn av planprogram 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Bakgrunn 
Kommunedelplanen for vatn og avløp vil være felles for kommunane Midsund, Molde og 
Nesset, når kommunane blir ein samla kommune frå 2020. Planprogrammet vil i denne 
samanhengen vise veg i planarbeidet og fastsette nødvendige bestillingar for utgreiing. 
Programmet vil og vere koordinerande for samarbeidet kommunane i mellom.  
 
INNSPEL TIL PLANPROGRAM 
 
Automatisk freda og nyare tids kulturminne 
Tilrettelegging for vatn og avløp kjem ofte i konflikt med ulike kulturminne. Graving kan 
medføre skader på automatisk freda kulturminne, men også nyare tids kulturminne, slik 
som bruer, steingardar og andre bygde element i omgjevnaden til kulturminna (i tillegg 
til sjølve kulturminna). 
 
Vi vil rå kommunen til å kartfeste alle planlagde tiltak, slik at desse kan bli vurdert opp 
mot eventuelle automatisk freda og nyare tids kulturminne, ved framlegging  
av forslag til offentleg ettersyn. På denne måten vil ein kunne hindre unødvendige 
utsettingar i planprosessen og seinare detaljplanlegging av tiltaka. 
 
INNSPEL TIL PLANARBEIDET 
 
Automatisk freda og nyare tids kulturminne 
Ved lokalisering av eventuelt nye anlegg bør kommunen tilstrebe ei plassering og 
utforming, kor ein unngår negative verknader for kulturminne og opplevinga av desse.  
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Smith-Øvland 
plansamordnar  overarkitekt 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413   Molde 

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

 29.08.2018 113807/2018/KOMMUNEPLAN/1502 Anders Smith-Øvland,  
71 28 02 41  23.11.2018 
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Saksbehandlar: 
Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
kulturminner nyare tid: Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, tlf. 71 28 03 32 
 
 
Kopi: 
Midsund kommune  
Nesset Kommune  
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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Molde kommune - kommunedelplan - vann- og avløp 2019-2025 - 
fråsegn til varsel om oppstart - offentleg ettersyn av planprogram 
av planprogram 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
 
INNLEIING 
Plan‐ og utviklingsutvalet i Molde har i møte 6. februar 2018, sak 07/18, fatta vedtak om å 
legge forslag til Planprogram Hovudplan Vann‐ og Avløp 2019 – 2025, Kommunedelplan, 
ut for offentlig ettersyn. Planprogram beskriv vanlegvis kva det aktuelle planarbeidet skal 
omfatte, til dømes kva utfordringar som må bli nærare utgreidd for at ein skal kunne 
fastsette eit konkrete mål og tiltak i plandokumenta. 
 
Vi vil i denne samanhengen gi nokre råd til utforminga av planprogrammet og til det vidare 
planarbeidet kommunen skal gjennomføre og derfor skal medverke.  
 
MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET  
 
Planfaglege merknader 
Delplanens omfang 
I innleiinga er det vist til at Midsund og Nesset i løpet av planperioden vil bli innlemma i 
Molde kommune. Slik vi forstår det vil verken Midsund eller Nesset bli omfatta av planen 
på noverande tidspunkt, men medverke i planarbeidet meir for å førebu seinare 
utarbeiding av et felles planverk.  
 
Tilstand, utfordringar og behov for utgreiing 
Sjølve planprogrammet er tradisjonelt etter tema som; bakgrunn, formål, hovudmål, 
hovudtrekk/inndeling, organisering av planarbeidet, gjennomføring og framdrift og 
medverknad. Det som eventuelt kan bli innarbeida er plass i programmet for ei skildring 
av dagens tilstand og moglege utfordringar, samt behovet for eventuelle utgreiingar. 
 
Vurdering av eventuelt konsekvensutgreiing 
Ved vurdering av om planarbeidet er omfatta ev eventuelt konsekvensutgreiing etter 
forskrift, bør argumentasjonen ikkje bygge på om tiltak blir liggande over eller under 
bakkenivå, eller om tiltak skal utgreiast ved eit seinare høve, men om kommuneplanen 
er ein plan som fastsett ramme for tiltak, jf. vedlegg I og II i forskrift om 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413   Molde 

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

 09.01.2018 19860/2018/KOMMUNEPLAN/1502 Anders Smith-Øvland, 71 28 02 41  09.04.2018 



Side 2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

konsekvensutgreiing, og/eller på nokon måte vil kunne medføre vesentlege verknader 
for miljø og samfunn. 
 
Automatisk freda og kulturminne frå nyare tid 
Vi vil oppmode til at forholdet til automatisk og nyare tids kulturminne vert avklart så tidlig 
som muleg. Tiltak knytt til vann- og avløp, som utskifting og nyanlegging av leidningsnett 
og slamavskiljarar, kan vere arealkrevjande og medføre store inngrep – særleg under 
bakken. Planprogrammet bør difor skildre og kartfeste dei ulike tiltaka, og vurdere desse 
opp mot kjente kulturminner for å unngå konflikt og eventuelt foreslå avbøtande tiltak.  
 
INNSPEL TIL PLANARBEIDET  
 
Automatisk freda kulturminne  
Vi minner om at regional kulturmynde skal varslas i forkant av tiltak som til dømes 
utskifting av gamle røyr og nedlegging av nye, for å avklare om tiltaket kjem i konflikt 
med eventuelle automatiske freda kulturminne under bakken.  
 
Dersom underlaget er tilstrekkeleg kan det vere høve til å avklare dei ulike tiltaka i 
planen i høve til automatisk freda kulturminne alt i samband med planarbeidet, og 
dermed skape meir føreseielege vilkår for seinare utbygging. Dette kan også vente til 
detaljplanleggingsfasen, men det vil då vere viktig at kravet om arkeologiske 
registreringar, jamfør kulturminnelova §8, første ledd, kjem tydeleg fram i 
plandokumenta. 
 
KONKLUSJON 
Vi viser til våre merknader til planprogrammet og innspel til planarbeidet ovanfor og ber 
om at desse vert vurdert i det vidare planarbeidet.  
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Smith-Øvland 
plansamordnar  overarkitekt 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
 
Fagsaksbehandlar  
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
 
Kopi: 
Statens vegvesen, Region midt 
NVE - Region Midt-Norge 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Molde kommune 

Rådhusp. 1 

6413 MOLDE 

 

   

Vår dato: 21.11.2018         

Vår ref.: 201839995-2     

Arkiv: 323   Sakshandsamar: 

Dykkar dato: 05.10.2018 Ole-Jakob Sande 

Dykkar ref.: Magnussen, Kristin Elisabeth 

   

     

1 

NVE sitt innspel - Varsel om planstart og offentlig ettersyn av 

planprogram - Kommunedelplan - Hovedplan for vann og avløp 2020–

2028 - Gjeldende for kommunene Midsund, Molde og Nesset 

Vi viser til e-post 05.10.2018. Saka gjeld offentleg ettersyn av framlegg til planprogram for Hovedplan 

vann og avløp 2020 – 2028 - Kommunedelplan. Kommunedelplanen skal gjelde for Nye Molde 

kommune som vert gjeldande frå 01.01.2020. 

NVE har ingen særskilde merknader til planprogrammet, men oppmodar om at planarbeidet set fokus på 

handtering av overvatn generelt og spesielt i område med auka grad av utnytting. 

Dersom det skal etablerast nye vassuttak, og/eller vassuttak skal aukast utover tidlegare vurderte 

vassmengder må dette meldast til NVE for vurdering/handsaming etter Vassressurslova. Det same gjeld 

eventuelle grunnvassuttak og andre inngrep i vassdrag. 

 

 

Med helsing 

 

Brigt Samdal 

regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 

Vedlegg:     
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NVE sitt innspel - Offentlig ettersyn av planprogram for Hovedplan for 

Vann og Avløp 2019-2025 - Kommunedelplan - Molde kommune 

Viser til e-post 23.02.2018. Saka gjeld offentleg ettersyn av framlegg til planprogram for 

kommunedelplan Hovedplan Vann og avløp 2019 - 2025. 

NVE har ingen merknader til planprogrammet. Dersom det skal etablerast nye vassuttak, og/eller 

vassuttak skal aukast utover tidlegare vurderte vassmengder må dette meldast til NVE for 

vurdering/handsaming etter Vassressurslova. Det same gjeld eventuelle grunnvassuttak og andre inngrep 

i vassdrag. 

 

Med helsing 

 

Brigt Samdal 

regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 

Vedlegg:     
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Att: 

Ole K Østigård 

 

Molde kommune Møre og Romsdal - Planprogram for kommunedelplan 

hovedplan vann og avløp 2019-2025 - Svar på offentlig ettersyn  

 

Vi viser til oversendelse datert 23.02.2018 med forslag til planprogram for hovedplan 

vann og avløp 2019-2025 kommunedelplan for Molde kommune til offentlig ettersyn.  

 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- 

og havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltningen av de levende 

marine ressursene. Vår oppgave i arbeidet med marin arealforvaltning er å ivareta 

fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planprosesser i kystsonen, herunder 

ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig 

utnyttelse av kystsonen. 

 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale 

planarbeidet.  

 

 

Formål og planstatus 

Gjeldende hovedplan for vann skal revideres. Denne ble godkjent i februar 2010. 

Gjeldende hovedplan for avløp skal også revideres. Denne ble godkjent i november 

2013. Etter revidering av hovedplanene vil de bli samlet i ett dokument. 
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Formålet med planarbeidet er å utarbeide en hovedplan for vann og avløp som 

synliggjør ansvar i henhold til gjeldende regler for vann og avløp. Videre skal 

hovedplanen gi oversikt over den eksisterende situasjonen, det fremtidige 

investeringsbehovet og følger for gebyrene. Hovedplanen med handlingsplan skal 

være et styringsverktøy for nye Molde kommmune og Molde Vann og Avløp KF. 

 

I kommunens planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt at arbeid med «Hovedplan for 

vann og avløp» skulle påbegynnes i 2018. 

 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt 

Vi ser positivt på at det under avsnittet ”Hovedmål” blant annet sies at 

hovedmålsetningen for avløp er at ”Molde kommune skal gi innbyggerne sikre og 

bærekraftige løsninger for oppsamling, bortledning og rensing av avløpsvann, inkludert 

overvann”. Med bakgrunn i dette tolker vi det som om at Molde kommune også vil 

sørge for en bærekraftig forvaltning av kommunens naturressurser og ivareta det 

biologiske mangfoldet. Dette vil være i tråd med nasjonale føringer, og kunne 

benyttes som et av flere overordnede mål for avløp og vannforsyning i kommunen.  

 

Dersom man konkretiserer kommunens målsetting på området ved at det for 

eksempel sies blant annet at ”Kommunedelplanens formål er å sørge for en god og 

miljømessig riktig vann- og avløpshåndtering”, vil det etter vår vurdering signalisere 

at det i kommende plan blir formulert mål som innebærer at biologisk mangfold 

ivaretas på best mulig måte, og at vannmiljøet skal ha en kvalitet som gjør at 

hensynet til miljømålsettingene i forvaltningsplanen for vannregionen blir ivaretatt.  

 

Et viktig tema i planarbeidet er brukerinteresser knyttet til vannmiljø, herunder bruk 

og vern av sjøområder og vassdrag. Særlige brukerinteresser knyttet til sjøområdene, 

ferskvann og bekker bør kartlegges. 

 

Etter vår vurdering er det positivt dersom planprogrammet bidrar til at blir gjort et 

grundig arbeid med tanke på gjennomgang og beskrivelse av avløpssystemet i 

kommunen. En kommunedelplan for vann og avløp bør også inneha en god 

beskrivelse av sentrale rammevilkår, tilstands- og situasjonsbeskrivelse av resipienter 

og avløpsanlegg med miljømål, overordnede målsettinger og ambisjonsnivå, og 

prioritering av tiltak i handlingsplan.  

 

Ut fra våre ansvarsområder er det alltid ønskelig med mål som medfører at tilførsel 

av forurensing/miljøgifter til fjordmiljøet minimaliseres, og tiltak som følger dette 

opp (for eksempel rensetiltak, miljøovervåking, kildesporing, påslippsavtaler og 

kontroll og tilsyn). Likeså vil mål og tiltak som generelt medvirker til at forurensing i 
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sjøområdene får langsiktige og tilfredsstillende løsninger, spesielt vurdert i forhold 

til fiskeri- og havbruksinteresser, samt marint biologisk mangfold i nærområdene, 

være positive.  

 

Et viktig tiltak for å minimere tilførsel av miljøgifter til fjordsystemet er at 

kommunen har god oversikt over hvem som slipper forurenset avløpsvann til 

avløpsnettet, og om det slippes ut skadelige stoff. Fokus på å sanere urensede utslipp 

vil være en betydelig bidragsgiver for å minimalisere og begrense tilførsel av negativ 

påvirkning i sjøområdene og vannmiljøet. Vi tenker da spesielt på urensede utslipp 

til sjøområder og fjordsystem med nærings- og rekreasjonsmessige interesser, og 

kjent verdifullt marint biologisk mangfold. Fastsettelse av konkrete mål og tiltak vil 

kunne bidra til å oppnå dette. 

 

En oversikt og gjennomgang av viktige problemstillinger for både avløp og 

vannforsyning bidrar etter vårt syn til et bedre plangrunnlag. Fra vårt ståsted er en 

vurdering av forurensningstilførsler og miljøtilstand i sjø og ferskvann sentralt i 

dette arbeidet, likeså målsettinger og ambisjonsnivå for avløp og vannmiljø, 

håndtering av slam og status og uløste oppgaver på både avløpssektoren og 

vannforsyningen. 

 

Generelt er vi i forbindelse med hovedplaner for vann og avløp interessert i å 

vurdere konfliktgrunnlaget mellom ledningsnettet, utslippspunkt og fiskeri- og 

havbruksinteressene og marint biologisk mangfold. Vi er spesielt opptatt av at 

akvakulturområder, kaste- og låssettingsplasser, gyteområder, områder for aktive og 

passive redskap og marint biologisk mangfold ikke kommer i konflikt med nye 

ledningsnett/utslippspunkt, eller med endringer av eksisterende nett. Det er også 

viktig at utslipp ikke kommer i konflikt med fiskeforedlingsbedrifter og/eller 

inntakssteder for sjøvann dersom dette er aktuelt. Dette vil vi komme nærmere 

tilbake til når kart over vann- og avløpssystemet og planforslaget foreligger.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratets kartlegging av tradisjonelle 

fiskeriinteresser og oversikt over eksisterende akvakulturanlegg finnes på vår 

nettside, www.fiskeridir.no, under "Kartverktøy". Vi vil også være behjelpelig med 

ytterligere data og informasjon dersom det er ønskelig. 

 

Generelt må alt ledningsnett legges og forankres på en slik måte at det ikke er til 

hinder for fiskeriinteressene i området. Fester og søkker skal ha avrundet form og 

innfelte bolter slik at de ikke skader fiskeredskapene. Ved plassering av eventuelle 

nye ledninger og utslippspunkt i sjø må det legges spesiell vekt på plasseringen i 

forhold til kjente og registrerte fiskeri- og havbruksinteresser. Vi ønsker generelt at 

eventuelle nye rør/ledningsanlegg i sjø planlegges i og parallelt med eksisterende rør 

http://www.fiskeridir.no/
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og ledningsgater for i størst mulig grad å unngå arealbrukskonflikter. Det er også 

viktig at utlegging av ledninger i sjø blir meldt til Statens kartverk som sørger for 

oppdatering og merking av kart, og melding via etterretning for sjøfarende (EFS). 

Når et eventuelt konkret handlingsprogram utarbeides, forutsetter vi at det 

inneholder kart over de ulike områdene med skissert plassering av 

ledningsanleggene. Vår uttalelse i forhold til konfliktvurdering opp mot de interesser 

vi skal ivareta vil basere seg på dette som et utgangspunkt.  

 

 

Oppsummering 

Fiskeridirektoratet region Midt har ut over dette ingen spesielle merknader til 

planprogram for hovedplan vann og avløp 2019-2025 for Molde kommune.  
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Ole Einar Jakobsen 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Fra: Mads Jansen[mads.jansen@ovf.no]
Dato: 28.02.2018 12:18:29
Til: Molde - Postmottak
Tittel: Molde kommune - Offentlig høring - Hovedplan for vann og avløp 2019-2025 - Kommunedelplan

Hei.

Vi viser til mottatte høringsdokumenter, planprogram.

Opplysningsvesenets fond har ingen bemerkninger til det foreløpige materialet, men ønsker å 
følge arbeidet videre.

Med vennlig hilsen

Mads Jansen Arealforvalter  Tlf 23 08 16 17 / 00 mobil 959 70 191  mads.jansen@ovf.no
Opplysningsvesenets fond Rådhusgata 1-3, Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo 
www.ovf.no
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MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten

Notat

    

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2018/91-0 Svein Kvakland, 140/M00/&30 14.03.2018

Til:
Kristin Elisabeth Magnussen

Uttalelse til planprogram for hovedplan vann og avløp 2019 - 2025

Siden planen skal gjelde fra 2019 må det framgå klart på hvilken måte den vil bli gjeldende 
for nåværende Nesset og Midsund kommune etter kommunesammenslåingen 01.01.20.

Om drikkevann 

Drikkevannsforskrifta ble revidert i 2017 og det er viktig at planen fanger opp endringene 
som angår kommunens ansvar og plikter, deriblant:

 § 11 om beredskap

 § 23 om informasjonsplikt overfor abonnenter

 § 26 om kommunens plikter, deriblant oversikt over samtlige vannforsyningssystemer 
i kommunen 

Vi vil stille spørsmål hvorvidt planen bør omhandle privat vannforsyning, jf. det nye kravet 
om oversikt. I flg Molde kommunes forrige hovedplan for vannforsyning (2010 – 2021) får ca 
10 % av innbyggerne vann fra privat vannforsyning. Hvordan vil dette bildet være i Nye 
Molde kommune?

Svein Kvakland



Fra: Alf Magne Smørholm[No-Reply@www.molde.kommune.no] Dato: 06.03.2018 09:02:41 Til: 
Molde - Postmottak Tittel: Merknad - Hovedplan vann og avløp 2019 ? 2025. Kommunedelplan 
Hovedplan vann og avløp 2019 ? 2025. Kommunedelplan
http://www.molde.kommune.no/hovedplan-vann-og-avloep-2019-2025-
kommunedelplan.6089239-291858.html

Ny kommentar:

Fra navn: Alf Magne Smørholm

Fra epost: alf.magne.smorholm@molde.kommune.no

Kommentar: Uttale til Hovedplan vann og avløp 2019 ? 2025- planprogram:

Hovedplanen må synliggjøre ansvar iht. til gjeldende regler også for brannslokkevann, og videre 
gi oversikt over eksisterende situasjon og investeringsbehov vedr. slokkevannsforsyning i 
kommunen.

Det foreslås at planlagt ROS for slokkevann, og påfølgende reviderte retningslinjer for 
brannslokkevann, behandles i planarbeidet og tas inn som del av hovedplanen.Planen må også 
gjelde for nye Molde kommune. 

Med vennlig hilsen

Alf Magne Smørholm
Brannsjef

cat: 291858
id: 6089239
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Fra: Koppen, Bjarte[Bjarte.Koppen@molde.kommune.no]
Dato: 03.01.2018 13:38:09
Til: Magnussen, Kristin Elisabeth; Østigård, Ole K.
Kopi: Sundstrøm, Merete; Lindseth, Gunnar R.; Røyrhus, Heidi Iren; Viset, Arne; Reiten, Kjell Inge
Tittel: VS: pbl. 27-1 og 27-2 tilknytningsplikt

Hei
Det vises til dialogen nedenfor.
Her kommer det opp nok et godt poeng i forhold til hvorfor vi skal ha VA-planen som en 
kommunedelplan.

Merete ønsker at ledergruppen som styringsgruppe for VA-planen legger inn en «bestilling» på at vi 
ønsker en presisering i planen der vi får en hjemmel til å tvinge tilknytning til kommunalt VA-nett (eller til 
fellesløsninger).
En slik evt presisering må selvsagt omtales i planen. Forvaltning er positive til å bistå med dette kapittelet 
i planen.

Har dere innvendinger mot en slik hjemmel i kommunedelplan for VA?
I tilfelle ønskes tilbakemelding på dette før ledermøte 8.1.17.

Mvh

Bjarte

Fra: Sundstrøm, Merete 
Sendt: 3. januar 2018 10:43
Til: Koppen, Bjarte
Emne: VS: pbl. 27-1 og 27-2 tilknytningsplikt

Hei
Innspill:
Se Heidis klargjøring i mailen nedenfor. 

Det er i noen tilfeller ønskelig å ha en tydelig hjemmel til å kunne pålegge fritidsboliger tilknytning til 
kommunalt nett. Denne hjemmelen kan vi sikre gjennom kommende kommunedelplan for vann og avløp. 
En forutsetning er at planen er utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

I referat fra ledermøte 09.11.2017 sier vi at:

 Det er ønskelig at planen blir en kommunedelplan
Jeg kunne ønske at ledergruppen som styringsgruppe er klarere på dette punktet, at punktet endres fra 
ønskelig til skal. –Og også at det presiseres at planen skal utarbeides etter bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven.

Dette er kanskje greit å ta med på kommende ledermøte? 

Merete

Fra: Røyrhus, Heidi Iren 
Sendt: 3. januar 2018 10:13
Til: Sundstrøm, Merete
Emne: pbl. 27-1 og 27-2 tilknytningsplikt
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Plan- og bygningsloven § 30-6 sier at kravet om tilknytning til offentlig vann- og 
avløpsledning etter 27-1 og 27-2, som i utgangspunktet ikke omfatter fritidsbebyggelse, 
likevel kan hjemle tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan. I 
merknaden til bestemmelsene i Ot prp 45 (2007-2008) står det:

"Der fritidsbebyggelsens art tilsier det, kan kommunen imidlertid i arealdelen til 
kommuneplanen eller reguleringsplan kreve tilknytning til vann- og avløp etter §§ 27-1 
andre, tredje og fjerde ledd og 27-2 andre , tredje og fjerde ledd."

Kan vi hjemle tilknytningsplikten i kommunedelplanen for vann og avløp?

22.07.2015 Tilknytningsplikten kan gjerne hjemles i en kommunedelplan for vann og avløp, så lenge planen er 
utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I prinsippet er det ikke behov for noe enkeltvedtak for 
å utløse tilknytningsplikten, fordi kravet følger direkte av § 27-1 og 27-2. I et brev fra KRD til Fylkesmannen i 
Hedmark skriver imidlertid departementet: "I Pedersen, Sandvik m.fl. Plan og bygningsrett (2. utgave 2011) 
vises det på s. 473 til at tilknytningsplikten følger direkte av loven, og at det ikke er nødvendig med nye vedtak 
når lovens kriterier er oppfylt. Departementet er i prinsippet enige i dette, men vil peke på at det forutsettes en 
utløsende handling fra myndighetenes side for at eiendommer må knytte seg til; det er ikke et brudd på plan- og 
bygningslovens regler om grunneiere unnlater å knytte seg til en ny ledning på eget initiativ når den legges 
langs eller over eiendommen." En plan bør kunne være tilstrekkelig for å utløse plikten, så lenge den «utløsende 
handlingen» rettes mot den enkelte eieren av fritidsboligen. Det beste er likevel å sende et enkeltvedtak til hver 
enkelt eier, i tråd med Norsk Vanns standardbrev. Tvungen tilknytning til vann og avløp er et inngripende krav 
som kan medføre store kostnader for den enkelte. Ved å bruker enkeltvedtak sikrer dere at alle relevante 
opplysninger kommer fram og innbyggerne/hytteeierne får mulighet til å bli hørt.

Heidi Iren Røyrhus
Prosjektleder Molde Vann og Avløp KF

Tlf sentralbord: 71 11 10 00
Tlf direkte:                    

www.molde.kommune.no
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Innledning 
Gjeldene hovedplan for vann for Molde skal revideres. Hovedplan vannforsyning for Molde - sak 4/2010 

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

kommune skal også revideres. Gjeldende hovedplan for avløp ble vedtatt i kommunestyret i Molde 14. 

november 2013, sak nr: 104/2013. 

Det er stor grad av samordning av ledningsanlegg i samme grøft (både ved nylegging og 

ledningsfornying). Det er derfor ønskelig at en ved revidering av hovedplanene samler disse i ett 

dokument. 

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

Nesset kommune har ikke hovedplan for vann og avløp. 

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

om en hovedplan for vann og avløp. 

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

bygningsloven. 

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

for Teknisk, samfunn og utvikling i Nesset kommune er ansvarlig for planprosessen og utarbeiding av 

hovedplanen. 

Kommunestyrene i Midsund, Molde og Nesset er politisk myndighet. 

Planprogrammet har vært ute til høring i sammenheng med oppstart av prosessen. Det er mottatt 11 

innspill i løpet av høringsperioden. Innspillene er vurdert og er tatt med som grunnlag i den videre 

prosessen med utarbeidning og vedtak av planprogrammet. 
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Om planprogrammet 
Planprogrammet beskriver hvilke elementer som blir omfattet av den nye hovedplanen for vann og 

avløp. Planprogrammet redegjør for formålet med planen, hovedmålene som ligger til grunn for plana, 

organisering og gjennomføring av arbeidet, samordning med kommunene, den politiske planprosessen 

og fremdriftsplanen. 

Den endelige hovedplandokumentet ferdigstilles og vedtas politisk etter høring og merknadsbehandling. 

 

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

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

blant annet som følge av andre gjeldene kommunedelplaner. 

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

for hhv. vann, spillvann og overvann, i tillegg til å være sammensatt . 

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

fortsettende Molde Vann og Avløp KF. 

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

hovedplana gjøres detaljert vurdering av konsekvensene i den enkelte planprosess og ved 

gjennomføringen av tiltakene. 

 

Hovedmål 
Hovedplanen skal gi strategiske og overordnede føringer for drikkevannforsyning, slukkevann, avløps- og 

overvannshåndtering i Molde kommune. Hovedmålene under skal gi grunnlag for delmålene i 

hovedplanen. 

Hovedmålsetninga for vann: 

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

Hovedmålsetning for avløp: 

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

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

Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028. Kommunedelplan. 

Forslag til inndeling i planen: 

 Sammendrag 

 Innledning og bakgrunn 

 Strategi og målsettinger 

 Bærekraft 

 Miljø og klimautfordringer 

 Lovgrunnlag/forskriftsgrunnlag/vedtekter mv 

 Kart over hovedelementene 

 Handlingsplan med økonomioversikt for vann og avløp 

Organisering av planarbeidet 
Styringsgruppe for planarbeidet: 

Styrings- og samordningsgruppe hovedplan vann og avløp: 

 Daglig leder MVA KF, Bjarte Koppen (leder) 

 Rådmann i Midsund, Ketil Ugelvik 

 Enhetsleder for teknisk, samfunn og utvikling i Nesset, Bernt Angvik 

 Kommunalsjef plan og utvikling i Molde, Eirik Heggemsnes 

 Brannsjef, Alf Magne Smørholm 
 

Det blir opprettet egne arbeidsgrupper med deltagelse fra kommunene og brannvesenet. 

Gjennomføring av planarbeidet 

Oppstart og offentlig ettersyn av forslaget til planprogram 
Forslag til planprogram ble vedtatt i kommunestyrene og lagt ut til offentlig høring. 
Høringsuttalene er vurdert og diskutert i «Styrings- og samordningsgruppa hovedplan vann og avløp». 
 

Vedtak planprogram 
Endelig planprogram legges frem for vedtak i kommunestyrene. 
 

Utarbeidelse av hovedplan for 1.gangs behandling. 
Dagens situasjon kartlegges/beskrives. Det gjennomføres hensiktsmessige analyser/vurderinger. 
Viktige strategiske elementer identifiseres og vurderes. 

Hovedplandokumentet med handlingsprogram fremmes for vedtak i kommunestyrene. 
 

Offentlig ettersyn 
Vedtatt hovedplan legges ut til offentlig ettersyn. Det vil si annonsert og varslet på samme måte som 
ved kunngjøring av oppstart, med mulighet for nye innspill. 

 

Merknadsbehandling og ferdigstilling av hovedplan 
Høringsuttalelsene merknadsbehandles og ferdigstilt hovedplan legges frem til politisk behandling. 
 

Sluttvedtak og kunngjøring 
Kommunestyret i nye Molde kommune får plana lagt fram for endelig vedtak i 2020. Vedtatt plan 
kunngjøres elektronisk på kommunens hjemmeside. 
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Fremdriftsplan 

Aktivitet 

2018 2019 2020 

Jul/ 
aug 

Sept/ 
okt 

Nov/ 
des 

Jan/ 
feb 

Mars/ 
apr 

Mai/ 
jun 

Jul -
sept 

Okt - 
des 

Jan - 
mars 

Annonsering/høring forslag 
til planprogram 

                      

Politisk behandling 
Fastsetting av planprogram 

                     

Fagutredninger/ 
delrapporter 

                   

Utarbeiding av forslag til 
hovedplan/kommunedelplan 

                     

1 gangs politisk behandling                     

Offentlig ettersyn/høring                         

Merknadsbehandling                     

2. gangs politisk behandling                     

Kunngjøring vedtak                 
 

  

 

ePhortereferanser for saksdokumentene til de tre kommunene 
Alle tre kommuner: 

Kommune ePhorte 

Midsund 2018/384 
Molde 2018/3470 
Nesset 2018/1170 

 
Saksdokumenter tilhørende oppstart med hovedplan vann og avløp 2019-2025 for kun Molde 
kommune har saksnummer 2018/91. 



 

 
 

Notat 
 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 

 
 

Sak nr. Dato: 

2019/116-8 30.04.2019 

 

Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mai 
Brukt pr. d.d. er pr 30.04.2019 
 
600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2017 2021 1 100 000 234 779 865 221 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Utbedringer ved Øvre veg 
skulle prioriteres i 2019 på grunn av videre asfaltering av Øvre veg. Ettersom asfaltering ble tatt ut av 
investering, har avdelingen prioritert andre prosjekter som viktigere. Ny vannmåler på sjøledning til baksiden 
og ny vannmåler på vannledning til rundkum i Solbjørbakken. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 1 100 000 
i økonomiperioden 2018 – 2021..  
 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2017 2021 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Utbedringer ved Hargaut og nedre 
Hammervoll prioriteres i 2019. Prosjektet er ikke startet, men vil bli utført i 2019. Det er avsatt en årlig 
bevilgning på kr 300 000 i økonomiperioden 2018 – 2021. 
 
 
600244 – Skilting/adressering av veier 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2019 2019 500 000 0 500 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet med skilting/adressering av veier er ikke ferdig gjennomført. Det er en lovpålagt oppgave at alle 
veger skal merkes så snart de er gitt navn, og stikkveger til hus et stykke unna vegen skal også merkes. Denne 
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merkingen er bl.a. til hjelp for at nødetatene skal finne frem. Området Eidsvåg – Rød – Tjelle – Ranvik er 
kartlagt, tilsammen ca. 60 nye skilt i disse områdene. Utsyr er bestilt, og entreprenør iverksetter montering fra 
27.05.  Videre kartlegging og bestillinger gjøres fortløpende. Forventes ferdigstilt 2019. 
 
 
600290 – Vann Meisal 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2018 2019 3 000 000 511 283 2 488 717 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for eiendommer langs 
traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet.  
Sak om tvungen påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett er behandlet i kommunestyret, PS 35/18. 
Resultat legger føringer for hvordan man skal gå frem i forbindelse med tilknytning av eiendommer langs den 
nye traseen.  
Prosjektet ble lyst ut på Doffin i juli., og det kom inn 4 tilbud, Nesset Bygg AS leverte gunstigste tilbud. 
Oppstart i november 2018, med forventet avslutning er justert til juni 2019. Forsinkelser skyldes hovedsakelig 
snø og tele i vinter. Total budsjettramme over flere år er kr 6 000 000. 
 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

3. kvartal 2016 2019 3 213 000 94 939 3 118 061 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Høydebassenget var i hovedsak ferdig september 2017. Bassenget ble satt i drift august 2017. 
Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble 
tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart august 2017. Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt 
en del utfordringer som har forsinket prosjektet. Det har av leverandør av maskinparken vært skiftet en del 
komponenter. Fra uke 46-2018 sendes vann fra nytt renseanlegg ut til abonnentene. Forventet avslutning av 
prosjektet i 2019. Gjenstående arbeid er bla. noe innvendige arbeider, asfaltering rundt vannverket og 
nedsetting av 1. vannkum. Budsjettet for 2019 er etter budsjettkorrigering justert ned med kr 43 000. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Total budsjettramme over flere år er kr 22 350 000. 
 
 
600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2017 2019 12 593 000 1 213 566 11 379 434 

 
Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27 i 2017. To nye pasientrom på sykehjemmet ble overtatt 22.12.2017. 
Ombyggingen av første gruppe for demente, samt ved ny trapp og heis var ferdig og overtatt 7. juni 2018. 
Ombygging av den 2. gruppen for demente ble overtatt 3. oktober 2018. Prosjektet har på bakgrunn av 
utfordringer i gulvkonstruksjonene fått forlenget byggetid, og vil etter ny fremdriftsplan være ferdig første 
kvartal i 2019. På bakgrunn av dette må deler av budsjettrammen for 2018 flyttes over til 2019. Det er forventet 
at budsjettrammen ikke holder, og det legges opp til sak om økt bevilgning i kommunestyremøtet den 21. 
februar 2019. Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 Uteområder NOS og 600355 Inventar NOS. 
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Budsjettet for 2019 er etter budsjettkorrigering og sak om økt bevilgning justert opp med kr 11 593 000. Ny 
totalramme forventes å holde. Prosjektet avsluttes i 2019. 
Totalramme for dette prosjektet over flere år er kr 68 013 000. 
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600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2019 787 000 526 228 260 772 

 
Kommentar: 
Garasjen er ferdigstilt og tatt i bruk. Taket lekker noen steder, og entreprenør må tette på egen bekostning. Det 
vil bli asfaltert inntil veggene i forbindelse med asfaltering andre steder i kommunen. Kostnadene ved dette vil 
også bli belastet prosjektet.  
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 557 000.  
 
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2019 13 500 000 107 765 13 392 235 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til formålet er kjøpt fra Nesset Kraft. 
Prosjektet har fått økt budsjettramme i henhold til kostnadsberegning utført av ÅF Advansia Nordvest AS. ÅF 
Advansia Nordvest er innleide konsulenter, og Strandhagen Arkitekt har vært arkitekt for prosjektet. Skisser 
og funksjonsbeskrivelse er utarbeidet. Anbudskonkurranse er utlyst, og frist for innlevering av tilbud var 30. 
november 2018. Det kom inn 2 tilbud, hvorav det ene er utropt som vinner av konkurransen. Riving av 
eksisterende bygg på tomten til ny brannstasjon ble gjennomført i uke 16, 2019. Det avventes flomutredning for 
tomten før byggetillatelse av ny brannstasjon kan gis. Detaljprosjektering er oppstartet. Bygging av ny stasjon 
påbegynnes så snart byggetillatelse er gitt, og entreprenøren er ferdig med sin detaljprosjektering. Budsjettet 
for 2019 er etter budsjettkorrigering og sak om økt bevilgning justert opp med kr 6 499 000. Prosjektet forventes 
ferdigstilt 2019. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 14 325 000. 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2017 2020 11 491 000 308 849 11 182 151 

 
Kommentar: 
Det ble i kommunestyremøte 11. april vedtatt at prosjektet skal utvides til å bygge 8 PU- boliger med 
personalbase. Tekniske underlag til konkurranse for entreprenør må oppdateres i henhold til siste vedtak. Det 
er forventet at prosjektet er klart til utlysning for entreprenør i løpet av juni.  
Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020, og vedtatt budsjettramme forventes å holde.  
Ny totalramme for prosjektet over flere år er kr 48 800 000. 
 
 
600349 – Brannsikring Holtan, bofellesskapet og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

3. kvartal 2018 2019 500 000 0 500 000 

 
Kommentar: 
Avvik ved virksomheten er utstedet og må lukkes.  Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe 
branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht branndokumentasjonen og nytt brannalarmanlegg. 
Brannteknisk tilstandsanalyse er utarbeidet og mottatt. Analysen lister opp nødvendige tiltak og utbedringer, 
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og det er utsendt prisforespørsel, samt avholdt felles befaring, på utførelsen av tiltakene samt nytt 
brannalarmanlegg. Tilbudsfrist 10. mai. Prosjektet sluttføres i 2019.  
Budsjettrammen kan være for liten, men dette vites ikke sikkert før tilbudene er mottatt. 
Budsjettet for 2019 er kr 500 000. Totalrammen er kr 700 000. 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2018 2020 50 000 000 487 123 49 512 877 

 
Kommentar: 
Det kom i januar innsigelser på mindre endring av reguleringsplan, hvor de mest alvorlige gikk ut på at det 
måtte gjøres flere utredninger i forbindelse med 1000-årsflom, stormflo, erosjonsfare og fare for kvikkleireras. 
Dette er gjennomført, og innsigelsene bør nå kunne trekkes, og reguleringsplan godkjennes. Det gjenstår noe 
arbeid med å få innarbeid resultatene fra utredningene i reguleringsplanen, før planen kan godkjennes.   
Det ble i kommunestyremøte 11. april vedtatt at helsehusprosjektet skal videreføres. Behovskartlegging er 
ferdigstilt, konsulentbistand er engasjert, og prosjektet jobber nå med å få ferdigstilt alt som skal ligge ved 
konkurransegrunnlaget for entreprenør. Det er forventet at prosjektet lyser ut konkurranse for entreprenør i 
juni 2019. Helsehuset er forventet innflyttingsklart desember 2020. Deretter begynner sanering av eksisterende 
helsefløy og utomhusarbeider.  
Totalrammen ble i kommunestyremøte 11. april oppjustert i henhold til SSB-indeks. 
Totalramme for prosjektet over flere år er nå kr 130 700 000.  
 
600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2018 2. kvartal 2019 880 000 338 191 541 809 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Størsteparten av møbler og 
inventar er satt i bestilling. Det benyttes rammeavtaler gjennom ROR innkjøp så langt det lar seg gjøre til dette 
prosjektet. Prosjektet trenger derfor ikke å utlyses som en egen konkurranse. Hovedleveransene av møbler og 
inventar er gjennomført. Komplettering pågår. Prosjektet er noe forsinket på grunn av forsinkelsene i 
prosjektnr 600330. Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 NOS ombygging demens – Uteområde og 
600330 NOS ombygging demens. Prosjektet avsluttes når hovedprosjektet 600330 avsluttes. Budsjettet for 2019 
er etter budsjettkorrigering justert opp med kr 880 000. Vedtatt budsjettramme forventes å holde. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 150 000. 
 
 
600359 – Rehab. kommunehuset - Forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

2. kvartal 2018 2019 0 0 0 

 
Kommentar: 
Arbeidet med renovering av kommunehuset ses i sammenheng med Helsehuset og sammenføyningen mellom 
disse byggene. Midlene fra 2018 er ikke overført til 2019. Det er planlagt at innleid konsulent for Helsehuset, 
Xpro as, får i oppgave å lage funksjonsbeskrivelse ihht. hensiktsmessige renoveringstiltak for kommunehuset. 
Totalrammen forblir uendret, kr 300 000.  
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600362 – Eresfjord barnehage, tilbygg, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

4. kvartal 2018 2019 6 000 000 14 907 5 985 093 

 
Kommentar: 
Forprosjektet er påbegynt med interne ressurser for å kartlegge behov og omfang, samt legge rammene for 
prosjektet. Prosjektskissene er godkjent av ansatte og ledelse ved Eresfjord barnehage. Brannkonsept er bestilt 
og mottatt. Det er skrevet kontrakt med ÅF Advansia Nordvest på prosjektbeskrivelse, anbudsutlysning, 
byggherreombud m.m. Det arbeides med byggemelding. Prosjektet har høy prioritet. Budsjettet for 2019 er 
etter budsjettkorrigering og sak om økt bevilgning justert opp med 1 900 000. 
Totalramme inkl. forprosjekt kr 6 000 000. 

 
 
600363 – Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 1 300 000 0 1 300 000 

 
Kommentar: 
Vegen er i svært dårlig stand, veifundamentet er sunket sammen og store steiner kommer opp. Det påregnes 
betydelige arbeider for å få første del av veistrekningen oppgradert (260 meter), veifundamentet må graves 
vekk og nytt veifundament må legges. Det er totalt 360 meter som skal ha asfalt og lyspunkter. Det er hentet 
inn prisoverslag fra maskinentreprenør, Nesset Kraft AS (veglys) og NCC (asfalt). Det har vært en god del 
tilleggsarbeider, noe av dette vil bli belastet andre prosjekter. Arbeidet er ventet å være ferdig i juni 2019. 

 
 
600364 – Vaktmestertjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 300 000 0 

 
Kommentar: 
Det er kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til vaktmestertjenesten. 

 
 
600365 – Renholdstjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 295 400 4 600 

 
Kommentar: 
Det er kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til renholdstjenesten. 

 
 
600366 – EIBUS u-trinn, ombygging klasserom 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

1. kvartal 2019 2019 2 000 000 0 2 000 000 
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Kommentar: 
Det er behov for å dele et undervisningslandskap i 2 separate klasserom. Ombyggingen vil ha konsekvenser for 
brannsikkerhet, ventilasjon- og sprinkleranlegg m.m. SWECO er engasjert for å vurdere hva som må utføres i 
forbindelse med brannsikkerhet, og tilbudsgrunnlag til entreprenører er straks ferdigstilt. Det forsøkes å legge 
selve ombyggingen til sommerferien, slik at klasserommene kan tas i bruk ved skolestart 2019-2020.   
Budsjettet forventes å holde. Totalramme er kr 2 000 000.  

 
600367 – Eresfjord brannstasjon, inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 2019: 

3. kvartal 2019 2019 500 000 0 500 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omhandler innkjøp av inventar og utstyr til ny brannstasjon i Eresfjord. Prosjektet sammenfaller med 
prosjektnummer 600343 Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon. Prosjektet gjennomføres når 
hovedprosjektet nærmer seg avsluttet/ ferdigstilt. Det benyttes rammeavtaler gjennom ROR-innkjøp til 
gjennomføringen av prosjektet, og prosjektet trenger derfor ikke gjennomføre noen konkurranse. 
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Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2019 - Elg, hjort og rådyr 
 

 

Rådmannens innstilling 
Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for 
å fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 7, forskrift om forvaltning av 
hjortevilt. For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn 
for jaktsesongen 2019.  
 
Region gamle Nesset 
For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika settes minstearealet til 800 dekar, for  015 
Bugge settes minstearealet 900 dekar og resterende vald i region gamle Nesset settes det til 1500 
dekar.   
I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 dekar for jaktvald 017 Syltebø, 020 
Meringdal, 021 Bjørnes Solhjell , 023  Husby Sølotta, 030 Øvre Eresfjord jaktvald, mens 
minstearealet settes til 350 dekar for vald nr 016 Rødskjæret,  019 Frisvoll Fagerslett og nr  024 
Erneset,  
 
I forvaltningsregionene Eikesdal og Vistdal settes minstearealet til 250 dekar. 
 
Minstearealet for elg settes til 5000 dekar for hele kommunen.  For rådyr ingen endring av 
minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
 

 

Saksopplysninger 
I Nesset er det nå til sammen 21 vald (hjort), hvorav fem vald med driftsplanbasert forvaltning. 

Forvaltningsområde Antall vald  Antall bestandsplaner Merknad 
Gamle Nesset (t.o.m 
Bugge) 

6 vald  - Nordstranda  
- Ytre Nesset 
storviltvald  
- Storhaugen/Kleppen  

Bestandsplan for perioden 
2017 - 2019 
 
Bestandsplan for perioden 
2018 - 2020 
 

Arkiv: :K40 

Arkivsaksnr: 2019/369-1 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 
 
 

Eresfjord 10 vald   
Eikesdal 1 vald Eikesdal 

bestandsplanområde 
 

Vistdal 4 vald Vistdal storviltvald  
 

 
 

 

 

I K-sak 07/19 ble minstearealet for elg, hjort og rådyr satt til 

 Hele kommunen Gamle Nesset Eresfjord, Eikesdal og Vistdal  

Elg 10 000 dekar   

Hjort   1 000 dekar 500 dekar 

Rådyr  500 dekar   

 

Samlet fellingsresultat for hjort for perioden 2009 – 2018, helekommunen. 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 
2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 
2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 
2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 
2013 T 532 73 71 88(45 ho) 71 36 339 –  63 % 
2014 T 553 65 69 81 (37 ho) 58 32 305 – 55% 
2015 T 499 62 73 85 (41ho) 58 29 307 – 61,5% 
2016 T 488 70 68 89 (44 ho) 64 54 345 – 71 % 
2017 T 519 86 84 92 (42ho) 73 58 393 – 79 % 
2018 T 589 75 120 141 (61 ho) 61 66 463 
 Det ble tilsammen skutt 463 hjort i Nesset som ny fellingsrekord i Nesset. Det ble 

skutt er 70 flere dyr enn i 2017 da det ble felt 393 dyr.  
 

Region – gamle Nesset- Det omfatter vald fra kommunegrensa mot Molde til og med Bugge 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2018: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T - 184 21 28 32 26 28 135 
2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 
2011t- 195 17 26 24 23 21 111 
2012t- 195 20 20 30 23 16 109 
2013- t 195 23 14 20 30 12 99 
2014 – t162 16 20 22 17 7 82 
2015 – t164 15 18 17 21 14 85 



2016 – t159 24 12 21 15 19 91 
2017 – t151 24 14 20 21 18 97 
2018 – t167 22 13 30 21 19 105 

 

I 2010 ble det satt ny fellingsrekord med 147 felte dyr. I perioden 2008 – 2012 ble det årlig skutt 
over 100 dyr. Siden den gang har fellingsresultatet gått gradvis ned. En liten oppgang i 2018 i 
forhold til 2017. 
 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i region gamle Nesset. 
År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2016   16 (Myrset) 
2017  10 (Myrset) 4 (Myrset) 
2018  5 (Tjelle/Ranvik) 

46 (Gussiåsen) 
26 (Bersås/Eidsøra) 

14 (Tjelle/Ranvik) 
58 (Gussiåsen) 
31 ((Bersås/Toven) 

2019  7 (Myrset/Brekken) 5 (Myrset/Brekken) 
 

 

Region Eresfjord 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2018: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T 157 18  26 40 15 8 107 
2010 T 160 21 34 44 13 9 121 
2011 T 180 31 22 36 14 9 111 
2012 T 168 20 25 20 10 6 81 
2013 T  22 20 25 20 12 99 
2014 T 188 22 16 23 19 10 90 
2015 T 190 19 24 24 10 5 82 
2016 T  23 23 29 14 10 99 
2017 T 169 28 22 33 22 10 115 
2018 T188 28 40 42 13 13 126 

 
 I region Eresfjord ble det i år skutt 126 dyr som er fem flere dyr enn forrige 

fellingsrekord som ble satt i 2010.  
 
 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord 
År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2016 146 dyr 174 dyr -  
2017 261 dyr 166 dyr -  
2018  171 dyr -  
2019 204 dyr 

 
-  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Region Vistdal 

Fellingsresultatet i perioden 2009– 2018: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 
2010 T 90 9 15 23 8 12 67 
2011 T 100 11 14 24 5 3 57 
2012 T 98 12 14 14 5 7 52 
2013 T 96 15 14 23 9 11 72 
2014 T 97 10 11 16 14 13 64 
2015 T 90 11 15 21 16 9 72 
2016  11 15 28 23 18 95 
2017 22 28 22 18 20 110 
2018 28 46 43 19 28 154 

Det ble i år satt ny fellingsrekord i Vistdal med 154 felte dyr som er 44 flere dyr enn i 2017.  
 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Vistdal 
År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
2016 125 218 - 121 
2017 174 196 223 
2018 116 37( Sørstranda) 

129 
37 (Sørstranda) 
200 

2019 30( Sørstranda) 
 

40(Sørstranda) 
 

7( Sørstranda) 

 

 

Region Eikesdal 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2018: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 
2010  T 64 10 19 12 8 0 49 
2011 T 69 16 19 13 2 3 53 
2012 T 78 12 16 19 8 4 59 
2013 T 79 13 23 20 12 1 69 
2014 T 106 17 22 20 8 2 69 
2015 T 82 13 20 23 11 1 68 
2016 T 82 12 18 11 12 7 60 



2017 T 82 12 20 17 12 10 71 
2018 T 83 7 31 26 8 6 78 

 
Det ble i år satt ny fellingsrekord i Eikesdal med 78 felte dyr.  
 

 

 

 

 

 
Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eikesdal 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 
   -  
2018 34 41 13 
2019   -  

 

ELG 
 
Felte elg i Nesset, perioden 2009 - 2018 
År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ år Hunndyr  

1 ½ år 
Sum 

2009 T-22 3 2 4 3 2 14 
2010 T-23 3 2 6 4 2 17 
2011 T-24 4 3 5 3 3 18 
2012 T-29 3 4 4 5 1 17 
2013 T-30 3 2 3 1 4 13 
2014 T 31 5 2 6 1 0 14 
2015 T 32 4 4 6 1 2 17 
2016 T 32 5 1 3 0 3 12 
2017 T 39 4 4 4 2 1 15 
2018 T 39 3 0 6 1 4 14 

 
Det er 10 elgvald i kommunen. Det ble i år skutt til sammen 14 elger i Nesset. Det ble skutt tre 
dyr i Vistdal og 11 dyr i region gamle Nesset.   
 
Rådyr 
Det ble i 2018 felt til sammen 57 rådyr i kommunen, fordelt på 31 bukker, 12 rågeiter, 6 
bukkekalver og 8 hokalver. 
 
 
Vurdering 
Region – Gamle Nesset 

Rådmannen foreslår at en legger til grunn samme strategi som i 2018. Det betyr: 



For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika settes minstearealet til 800 dekar, for  015 
Bugge settes minstearealet 900 dekar og resterende vald i region gamle Nesset settes det til 1500 
dekar.   
 

Region Eresfjord 

Rådmannen foreslår at en legger til grunn samme strategi som i 2018. Det betyr: 

250 dekar for jaktvald 017 Syltebø, 020 Meringdal, 021 Bjørnes Solhjell , 023  Husby Sølotta, 030 
Øvre Eresfjord jaktvald, mens minstearealet settes til 350 dekar for vald nr 016 Rødskjæret,  019 
Frisvoll Fagerslett og nr  024 Erneset,  
  

 

Region Vistdal 

Hovedgrunnen til at forskrift for minsteareal for hjort ble endret i k-sak 07/19 er for å kunne øke 
jaktkvoten i Vistdal.   

 

 

Rådmannen foreslår at for jaktsesongen 2019 settes minstearealet til 250 dekar for området 
Vistdal.  

 

Region Eikesdal 

Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har driftplanbasert forvaltning. 
TNM signaliserte i 2014 at Eikesdal er et område hvor avskytingen bør økes.   I driftsplanen er det 
lagt opp til årlig uttak av 82 dyr, i 2018 ble det skutt til sammen 78 dyr.   
For å øke fellingskvoten foreslås det å legge til grunn 250 dekar som minsteareal i Eikesdal for 
jaktsesongen 2019  
 
 

For elg og rådyr settes minstearealet til henholdsvis 5000 dekar og 500 dekar. Det gjelder for alle 
vald i Nesset.   

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 19/19 09.05.2019 

 
 
 
 

Kjøring på barmark - ATV - Meisalfjellet 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av ATV på 

barmark - Meisalfjellet 
 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 07.04.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
og i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Bjørg Kristin Svensli tillatelse til å kjøre med 
ATV, to turer, fra parkeringsplassen ved Meisalvatnet, og frem til egen hytte, GID  048/011/005. 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en 
frostperiode slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det 
dreier seg om kjøring i begrenset omfang. Hensikten med kjøring er å transportere større tyngre 
utstyr i forbindelse med reparasjon av hytta.  

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.07—31.08.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

 

 

Saksopplysninger 
Bjørg Kristin Svensli søker om å få kjøre to turer med ATV fra parkeringsplassen ved 
Meisalvatnet og frem til egen hytte, GID 048/011/005. 

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2018/1142-76 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 

Bakgrunnen for søknaden er at det skal transporteres tyngre materialer frem til hytta som ligger 
ca 500 meter fra bilvei. Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter 
§ 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag;  

 
” I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum ”.  
 

Vurdering 
For at tillatelse skal gis etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, skal det foreligge særlige grunner. I motorferdselforskriftens § 6 heter det at det 
etter skriftlig søknad kan gis tillatelse til kjøring utover § 2 – 5 hvis:  
 - søker kan påvise et særlig behov  
 - behovet må ikke knyttes til turkjøring  
 - behovet ikke kan dekkes på annen måte  
 behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdsel til et minimum  
 
Forskriftens § 6 skal praktiseres strengere ved barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. 
Skal det gis dispensasjon for barmarkskjøring etter forskrift § 6, skal det skje etter en streng 
vurdering av vilkårene. 
 
Omsøkte behov er transport av tyngre materialer i forbindelse med reparasjon av hytta. 
Alternativ transport vil være med snøscooter på snødekt mark, bruk av helikopter eller 
bæring. Rådmannen konkluderer med at søker kan påvise et særlig behov.  
 
 



I tillegg til vurdering etter lov om motorferdsel i utrmark skal det gjøre vurderinger etter 
Naturmangfoldlovens § 8-12 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 
Kjøring på barmark med vil kunne gi kjørespor. Tyngde på kjøretøy, antall turer, markas 
bæreevne, fuktforhold og førerkunnskap er forhold som spiller inn.  Dersom aktiviteten skjer i 
en periode med lite/ ikke nedbør, vil en kunne redusere faren for å lage tydelige kjørespor i 
terrenget.  Av den grunn gis kjøretillatelensen for en lengre tidsperiode. Kjøring skjer i et 
område med mange hytter der det tydelig stitraseér. Terrenget er delvis preget av aktivitet 
knyttet til tidligere motorisert ferdsel.  Det legges til grunn at det dreier seg om begrenset 
antall turer. Det er ikke registrert spesielle arter i www.artdatabanken.no eller  
www.naturbase.no , Rådmannen vurderer det slik at omsøkte kjøring ikke vil ha noen stor 
negativ virkning på naturmangfoldet. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen betydning. 

Betydning for folkehelse 
Meisalfjellet er et mye brukt turområde og av den grunn bør en unngå kjøring på barmark på 
søndager.   

http://www.naturbase.no/


Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)

Referansenummer: NJFK55 Registrert dato:07.04.2019 07:53:36

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

21.03.1963
Fornavn

Bjørg Kristin
Etternavn

Svensli
Adresse

Svenslivegen 192

Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL

Telefon

91804894
Mobil

91804894

E-post

bjorg.svensli@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

Jeg søker herved lov om å kjøre 2 turer med ATV oppe på Meisafjellet. Turene med ATV , blir ifra parkeringsplassen 
og opp til hytta mi, ca 500 m. Jeg holder på med reparasjon av hytta og må derfor få fraktet opp en del tunge ting. 
Dette vil skje ifra 1/7- 31/8-19 
Jeg vil selvfølgelig passe på å kjøre opp når det er tørt og fint,for ikke å lage spor i terrenget. 



Ta kontakt hvis noe er uklart. Håper på et positivt svar. 
 
Mvh 
Bjørg Svensli.

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer&nbsp;denne perioden

01.07.2019 31.08.2019 B 2- 5 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

A Ja B Nei 

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Reparasjon av hytte på Meisalfjellet.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Fra parkeringsplassen og opp til hytta.

Grunneier(ne)s navn

Olav Kristian Svensli

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 20/19 09.05.2019 

 
 
 
 

Kjøring på barmark - ATV - Kløvåna 
 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 31.01.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
og i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Trygve Siira tillatelse til å kjøre med ATV, tre 
turer, fra Aursjøveien og frem til egen hytte, GID  079/001/002, ved Kløvna 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en 
frostperiode slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det 
dreier seg om kjøring i begrenset omfang. Hensikten med kjøring er å transportere større tyngre 
utstyr i forbindelse med reparasjon av hytta som ligger ca 350 meter fra bilvei.  

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.06—01.08.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

Før kjøring kan skje må nasjonalparkforvalter i Dovrefjell nasjonalparkstyre gi dispensasjon fra 
verneforskriften.  

 

 

Saksopplysninger 
Trygve Siira søker om å få kjøre med ATV-6 hjuling, tre turer, fra Aursjøveien og frem til hytta – 
GID 079/001/002, ved Kløvna.  Omsøkt kjøreformål er transport av ny ovn, stålpipe og materialer 
til nytt tak.  

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2018/1142-72 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 
Da omsøkte kjøring skal skje i Torbudalen biotopvernområde er søknaden sendt til Dovrefjell  
nasjonalparkstyre. Det kreves dispensasjon fra verneforskriften.  For å redusere 
saksbehandlingstiden behandler Nesset kommune søknaden etter lov om motorferdsel før 
nasjonalparkforvalteren har tatt stilling om det gis dispensasjon fra verneforskriften.    
 

Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag;  
 
” I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum”.  
 

 

Vurdering 
For at tillatelse skal gis etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, skal det foreligge særlige grunner. I motorferdselforskriftens § 6 heter det at det 
etter skriftlig søknad kan gis tillatelse til kjøring utover § 2 – 5 hvis:  
 -  søker kan påvise et særlig behov  
 -  behovet må ikke knyttes til turkjøring  
 -  behovet ikke kan dekkes på annen måte  
 behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdsel til et minimum  
 
Forskriftens § 6 skal praktiseres strengere ved barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. 
Skal det gis dispensasjon for barmarkskjøring etter forskrift § 6, skal det skje etter en streng 
vurdering av vilkårene. 
Omsøkte behov er transport av tyngre materialer ifb med reparasjon av hytta. Alternativ 
transport vil være med snøscooter på snødekt mark, bruk av helikopter eller bæring. Transport 
med snøscooter vil være lite hensiktsmessig. Det blir forholdsvis lang kjørestrekning med 



snøskuter i forhold til at hytta ligger ca 350 meter fra bilvei.  Rådmannen konkluderer med at 
søker kan påvise et særlig behov.  
I tillegg til vurdering etter lov om motorferdsel i urmark skal det gjøre vurderinger etter 
Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 
Kjøring på barmark med vil kunne gi kjørespor. Tyngde på kjøretøy, antall turer, markas 
bæreevne, fuktforhold og førerkunnskap er forhold som spiller inn.  Dersom aktiviteten skjer i 
en periode med lite/ ikke nedbør, vil en kunne redusere faren for å lage tydelige kjørespor i 
terrenget.  Av den grunn gis kjøretillatelensen for en lengre tidsperiode 
Det legges til grunn at det dreier seg om begrenset antall turer. Det er ikke registrert spesielle 
arter i www.artdatabanken.no eller  www.naturbase.no. Det må presisere at kjøring skjer 
innenfor leveområdet for villrein. Dersom det tas hensyn til villrein anser rådmannen at 
aktiviteten med kjøring inntil tre turer ikke vil ha noen stor negativ virkning på 
naturmangfoldet. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige.  

Betydning for folkehelse 
Det er mye utfart langs Aursjøveien om sommeren.  Det kan virke uheldig at det foregår 
kjøring med ATV i utmarka på en søndag.    

http://www.naturbase.no/


Fra: Webskjema: Skriv til oss (noreply@acos.no)
Sendt: 31.01.2019 10:46:00
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Skriv til oss
Vedlegg: 
Ditt navn
(fornavn og
etternavn)

Trygve Siira

E-
postadresse

trygve.siira@gmail.com

Mobil 911 43 224

Din
henvendelse

Motorferdsel i utmark. I juni 2019 skal vi skifte ut ovn, stålpipe og tak på hytta vår på 79/1/2 ved
Kløvåna. Hytta ligger ca 350 meter fra Aursjøvegen. Stien fram til hytta er markert på kart. Jeg søker
om å bruke ATV - 6 hjuling til 3 turer fra vegen til hytta og tilbake i løpet av juni 2019

Eventuelt
saksnummer



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 21/19 09.05.2019 

 
 
 
 

Kjøring på barmark - ATV - Kvensetvatnet 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av fire-hjulstrekker på barmark - Meisalfjellet 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad datert 17.04.2019.  

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
og i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Bjørn Helge Kvenseth tillatelse til å kjøre med 
ATV, inntil 10 turer, fra parkeringsplassen ved Meisalvatnet, og frem til egen hytte, GID  043/018 

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en 
frostperiode slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor.. Hensikten med kjøring er å 
transportere materialer til naust.  Det legges til grunn at kjørtraseen stort sett skal skje etter 
tidligere kjørespor. 

Tillatelsen gjelder i tidsrommet 01.06—31.09.2019. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 

 

Saksopplysninger 
Bjørn Helge Kvenseth søker om å få kjøre inntil 10 turer med ATV fra parkeringsplassen ved 
Meisalvatnet og frem til Kvensetvatnet, nausttomt,  GID 043/016. Det søkes om kjøring for to år.  

Arkiv: :K01 

Arkivsaksnr: 2018/1142-78 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Bakgrunnen for søknaden er at det skal transporteres materialer til bygging av naust ved 
Kvennsetvatnet. Siden det dreier seg om kjøring på barmark må søknaden behandles etter § 6 i 
Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag;  

 
” I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum ”.  
 

 

Vurdering 
For at tillatelse skal gis etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, skal det foreligge særlige grunner. I motorferdselforskriftens § 6 heter det at det 
etter skriftlig søknad kan gis tillatelse til kjøring utover § 2 – 5 hvis:  
 - søker kan påvise et særlig behov  
 - behovet må ikke knyttes til turkjøring  
 - behovet ikke kan dekkes på annen måte  
 behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdsel til et minimum  
 
Forskriftens § 6 skal praktiseres strengere ved barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. 
Skal det gis dispensasjon for barmarkskjøring etter forskrift § 6, skal det skje etter en streng 
vurdering av vilkårene. 
 



Omsøkte behov er transport av materialer til bygging av naust. Alternativ transport vil være 
med snøscooter på snødekt mark, bruk av helikopter eller bæring. Rådmannen konkluderer 
med at søker kan påvise et særlig behov.  Det søkes om årlig inntil 10 turer for 
sommersesongen 2019 og 2020.  Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon for kjøring 
på barmark ikke bør gis for mer enn ett år om gangen. I medhold av nasjonal forskrift § 3 
bokstav d, er det anledning å nytte motorkjøretøy på vinterføre til transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Ved planlegging kan noe av 
transportbehovet utføres ved kjøring på snødekt mark. Så fremt det er gitt byggetillatelse kan 
slik kjøring finne sted uten å søke om særskilt tillatelse fra kommunen.   
I tillegg til vurdering etter lov om motorferdsel i utmark skal det gjøre vurderinger etter 
Naturmangfoldlovens § 8-12 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12, jfr § 7 
Kjøring på barmark med vil kunne gi kjørespor. Tyngde på kjøretøy, antall turer, markas 
bæreevne, fuktforhold og førerkunnskap er forhold som spiller inn.  Dersom aktiviteten skjer i 
en periode med lite/ ikke nedbør, vil en kunne redusere faren for å lage tydelige kjørespor i 
terrenget.  Av den grunn gis kjøretillatelensen for en lengre tidsperiode. Kjøring skjer i et 
område med mange hytter der det tydelig stitraseér.  Terrenget er delvis preget av aktivitet 
knyttet til tidligere motorisert ferdsel.  Det er ikke registrert spesielle arter i 
www.artdatabanken.no eller  www.naturbase.no , Rådmannen vurderer det slik at omsøkte 
kjøring ikke vil ha noen stor negativ virkning på naturmangfoldet. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen betydning. 

 

Betydning for folkehelse 
Meisalfjellet er et mye brukt turområde og av den grunn bør en unngå kjøring på barmark på 
søndager.   

http://www.naturbase.no/


Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)

Referansenummer: RWEJDE Registrert dato:17.04.2019 06:34:46

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

22.12.1957
Fornavn

Bjørn Helge
Etternavn

Kvenseth
Adresse

Meisalstranda 364

Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL

Telefon Mobil

92061789

E-post

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker 

Registreringsnummer

DY 5913

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet



D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer&nbsp;denne perioden

01.06.2019 31.10.2019 B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Byggematerialer til naust
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Fra parkeringsplass Meisalfjellet til Kvensetvannet GBR 43/16 
Kjøringen vil fåregå delvis etter gammel anleggsvei 

Grunneier(ne)s navn

Gunn Sveen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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