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Notat

Til:

Fra: John Walseth

Sak nr. Dato
2010/639-55 16.01.2014

Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.14 i 
Eirawater AS.

Nesset kommune ved Mardølafondet har mottatt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i 
Eirawater AS den 29.01.14. I sak 2 som gjelder emisjon i selskapet har styret arbeidet med å 
gjennomføre en ny emisjon. Der skriver styret at Nesset kommune ved Mardølafondet har i 
vedtak i kommunestyret bekreftet tegning av aksjer. Beløpet er avhengig av hvor mange aksjer 
som blir tegnet i generalforsamlingen.

Nesset kommunestyre vedtok 05.09.13 i k-sak 71/13 følgende:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS a`kr 4,-. Dette forutsetter at det minimum 
80 % fulltegning.

Tegningsperioden var satt fra 23.08.13 til 16.09.13. Innbetaling ble satt til 25.09.13.

Med bakgrunn i dette og at det i den nye emisjonen er tegningskursen satt kr 3,00, vurderer 
rådmannen vedtaket i kommunestyret i sak 71/13 som ikke gyldig. En må derfor eventuelt gjøre 
en ny vurdering om en skal delta i den nye emisjonen. Normal saksgang i slike saker er at 
fondsstyret behandler saken først, og deretter eventuelt sender saken videre til kommunestyret for 
endelig vedtak. Frist for å tegne seg for aksjer er satt til 27.01.14. Dette er en veldig kort frist og 
det vil være vanskelig å fatte et vedtak med normal saksgang. I henhold til § 10-1nr 5. i 
aksjeloven kan ikke fristen for tegning av aksjer av fortrinnsrett etter § 10-4 være kortere en to 
uker fra avgivelse av underretning etter tredje ledd.

I tillegg står det ikke noe om hvilke beløp aksjekapitalen skal forhøyes med. Dette er ikke i 
henhold til § 10-1 i aksjeloven.

Konklusjon: Administrasjonen kan ikke foreta utbetaling av tegningsbeløp med bakgrunn i k-sak 
71/13.
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Vedtak om tvangsmulkt – Aleris Aluminium Raudsand

Miljødirektoratet fatter vedtak om tvangsmulkt på 50 000 kroner per døgn for å 
sikre at kravene til luktutslipp (jf. tillatelsen pkt. 6.4) blir overholdt. Frist for å 
sende dokumentasjon på at dere har gjennomført tilstrekkelig tiltak for å kunne 
overholde kravene til luktutslipp er satt til 1. april 2014. 

Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. Vedtaket kan påklages 
innen 3 uker.

Viser til oversendelse av endret tillatelse til Aleris Aluminium Raudsand, datert 27. november 2013.

Bakgrunn

Miljødirektoratet oversendte endret tillatelse til Aleris Aluminium Raudsand den 27. november 

2013. I endret tillatelse skjerper vi inn utslippsgrensene til luft, gir nytt vilkår om renhold på 

bedriftsområdet, nye vilkår om luktutslipp, pålegg om utredning av tiltak for å redusere diffuse 

utslipp, og endret krav om utslippskontroll. De nye kravene er gjeldende fra 1. april 2014.

I oversendelsen av endret tillatelse varslet vi samtidig vedtak om tvangsmulkt på 50 000 kroner per 

døgn dersom Miljødirektoratet ikke har mottatt tilbakemelding om etterlevelse av kravene til 

luktutslipp innen 1. april 2014.

Frist for å kommentere varselet om tvangsmulkt ble satt til 1. januar 2014. Vi har ikke mottatt noen 

kommentarer på varselet.

Vedtak om tvangsmulkt

I henhold til forvaltningsloven § 16 fatter vi vedtak om tvangsmulkt for å sikre at kravene til 

luktutslipp blir overholdt. Vedtaket består i at en tvangsmulkt på 50 000 kroner per døgn påløper 

dersom Miljødirektoratet ikke har mottatt dokumentasjon som nevnt i tillatelsen pkt. 6.4 siste 

avsnitt innen 1. april 2014.

Vedtaket om tvangsmulkt er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Aleris Aluminium Raudsand
Rødvika Industriområde
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 06.01.2014

Deres ref.:
Anders Bonden

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

Saksbehandler:
Henrik Ness Mikkelsen
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Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes og sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljødirektoratet

Ingvild Marthinsen Henrik Ness Mikkelsen

seksjonsleder overingeniør

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nesset kommune
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Tillatelse til mottak av lettforurensede masser til nedlagt 
deponi 

Miljødirektoratet gir dispensasjon etter forurensningsforskriftens § 2-5 til 
mottak av lettforurensede masser til bruk som toppmasse i forbindelse med 
avslutningstiltak ved det nedlagte deponiet ved Bergmesteren AS. 
Dispensasjonen omfatter 1500 tonn som oppgitt i søknaden av 11.12.13. 
Vedtaket kan påklages.

Vi viser til vårt brev med pålegg om avslutning av deponi 1 av 19.03.13, til deres 

dispensasjonssøknad for mottak av masser til deponi 1 av 11.12.13 og til deres e-post av 20.12.13.

Bakgrunn for saken

Det nedlagte deponiet til Bergmesteren ligger i et gammelt gruveområde for uttak av jernmalm, 

like ved Reox AS sitt gjenvinningsanlegg på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. 

"Deponi 1" er et deponi som ikke lengre er i drift. Deponiet har de siste årene før det ble nedlagt i 

mottatt saltslagg og filterstøv. Det foreligger ingen tillatelse til mottak av masser ved deponiet.

Imidlertid har Bergmesteren Raudsand i vårt brev av 19.03.13 fått pålegg om å avslutte i henhold til 

siste innsendte avslutningsplan av 07.11.12 og i henhold til de vilkår som ble stilt i dette brevet. 

Vilkårene åpner for at dere kan benytte lettere forurensede masser til deler av toppdekket som en 

del av avslutningstiltaket før det skal avsluttes med tette lag på toppen. Vi har vi stilt krav til 

bedriften at mengde masse som skal nyttiggjøres til avslutning, skal være så begrenset som mulig til 

å fjerne dagens sår i landskapet, og maksimalt utgjøre 50 000 m3. 

I henhold til brev av 19.11.13 skal deponiet være ferdig avsluttet 01.07.14.

Dere har også tidligere oppgitt at dere ønsker å ta imot lettforurenset masse (f.eks byjord).  I vårt 

brev av 19.03.13 gjorde vi dere oppmerksomme på at Bergmesteren Raudsand må søke 

Miljødirektoratet om dispensasjon fra forurensningsforskriften § 2-5 ettersom denne i 

utgangspunktet krever at forurensede masser skal leveres til godkjente deponier. Vi har derfor 

mottatt en slik søknad om dispensasjon i brev av 11.12.13.

Bergmesteren Raudsand AS
Pb 65 Kongens Plass
6501 KRISTIANSUND N Oslo, 14.01.14

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1719

Saksbehandler:
Randi Warland Kortegaard



2

Søknadens innhold

I brev av 11.12.13 oppgir Veidekke Entreprenør på vegne av Bergmesteren Raudsand AS at de ønsker 

dispensasjon fra forurensningsforskriftens kap 2-5. Dere ønsker å benytte masser fra en lokalitet i 

Kristiansand kommune som utgjør om lag 1500 tonn. De har gjennomført utlekkingstester av 

massene (6 prøver) og kjemiske analyser for å sikre at massene tilfredsstiller kravene for utlekking 

og kjemisk innhold gitt i brev av 19.03.13.

Kjemisk analyse av massene viser et gjennomsnitt av PAH på 3,5 mg/kg, oljeinnhold på 110 mg/kg 

og ellers lave nivåer av tungmetaller. TOC innholdet skal være 0,3 %. Ifølge utlekkingstestene 

tilfredsstiller nivåene i eluatet fra ristetesten kravene til masser som kan legges på et deponi for 

inert avfall.

Våre vurderinger og vedtak

For ordens skyld ønsker vi å rydde opp i noen begreper. I henhold til avfallsforskriftens § 9-3 

definisjon av inert avfall; "avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk 

omdanning. Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, 

det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en 

måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets 

totale utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må 

være ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann 

og/eller grunnvann".

Forskriften åpner for at deponi for inert avfall kan ta imot andre typer masser som ikke er inert og 

har da stilt utlekkingskrav til avfall som kan deponeres på deponier som er dimensjonert for inert 

avfall. Det vil si at inert avfall må tilfredsstille definisjonen gitt over for å være inert avfall og det 

er viktig og ikke blande dette med mottakskriteriene for inert avfallsdeponi i avfallsforskriftens 

vedlegg II punkt 2.1.

Massene som dere har søkt om dispensasjon for mottak for avslutningstiltak ved kan reagere kjemisk 

og fysisk med omgivelsene under gitte omstendigheter. Massene er derfor ikke inerte, men er 

forurensede masser som faller inn under kategori ordinært avfall. 

Massene er lettere olje- og PAH-forurensede. Utlekkingstesten gitt i forskriften er ikke tilpasset 

denne type forurensninger og det er ikke stilt utlekkingskrav eller satt grenser for disse i 

avfallsforskriften. Bergmesteren har derfor ikke foretatt utlekkingstest av de komponenter som er 

styrende for at massene anses som forurensede. Men siden det ikke er forskriftsmessig krav om at 

disse komponentene måles i utlekkingstesten, så er det ikke i strid med forskriften.

Forurensningsgraden i massene tilfredsstiller kravene for kjemisk innhold av PAH og olje som er gitt 

i vårt pålegg i brev av 19.03.13. Vi vil derfor tillate og gi dispensasjon for at disse massene kan 

benyttes som toppmasse ved avslutning av deponi 1 ved Bergmesteren Raudsand.

Forurensningsforskriftens § 2-5 krever at forurensede masser skal leveres til godkjent deponi. Med 

bakgrunn i overstående får Bergmesteren Raudsand AS dispensasjon fra dette punktet. De 

forurensede massene som det er søkt om kan leveres til Bergmesteren Raudsand sitt nedlagte 

deponi. Vedtaket om unntak hjemles etter forurensningsforskriften § 41-4.
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Vedtaket forutsetter at samtlige vilkår gitt i vårt brev av 19.03.13 følges.

Klagefrist

Vedtaket om dispensasjon kan påklages til Klima- og Miljødepartementet innen tre uker etter at 

dere har mottatt dette brevet. Klagen skal begrunnes og sendes til oss.

Hilsen

Miljødirektoratet

Ingvild Marthinsen Randi Warland Kortegaard

seksjonsleder senioringeniør

E-post kopi til:

Veidekke AS v/Tore Frogner

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak

Nesset kommune Postmottak



Fra: Randi Warland Kortegaard[randi.warland@miljodir.no]
Dato: 14.01.2014 12:42:03
Til: harald.storvik@storvik.lu
Kopi: postmottak@fmmr.no; Postmottak Nesset kommune; Tore.Frogner@veidekke.no
Tittel: Mottak av masser til deponi 1

Vedlagt følger brev til Bergmesteren Raudsand. Originalt brev med underskrift sendes også per 
post til bedriften. Kopimottakerne vil kun motta dokumentet i elektronisk format i denne e-posten.

Vennlig hilsen

Randi W. Kortegaard

senioringeniør, Industriavdelingen

Be
skri
vel

Miljødirektoratet i Oslo
Sentralbord: 03400 
Mobil: 92 86 83 76

Nett: www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
Elektronisk post/arkiv: postmottak@miljodir.no
Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
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Lesja kommune 
Forvaltning og utvikling 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Lesja kommune  61 24 41 00 2081.19.00142 
2665 Lesja Internett Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@lesja.kommune.no www.lesja.kommune.no 61 24 41 04 964 949 204 

 

Dovrefjell Nasjonalparkstyre 
   
  
 
 

 

 
 
 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 

2013/950/3/K12  Marit Svanborg 
61244188 
 

09.12.2013 

 

Tiltak i verneområde på Dovrefjell og Sunndalsfjella NP 2014 - sykkelstig 
Lesja-Nesset 

 
Prosjektering av sykkelstig: Aursjøen (Naustviken-Ausjøhytta) i Lesja/Nesset kommunar. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
Lesja og Nesset kommunar skal samarbeide om etablering av ein sykkelstig mellom Naustvike i 
Lesja kommune til Aursjøhytta i Nesset kommune. I 2014 ynskjer kommunane å få utført 
prosjektering av sykkelstigen i detalj, slik at den kan etableras i 2015. Dette vil vere eit positivt 
tiltak for friluftslivet for både tilreisande og fastbuande, og er også viktig i næringssamanheng. 
Lesja og Nesset kommunar søker Nasjonalparkstyret for Dovrefjell om 100.000kr til 
tiltaket.  
 
Lesja kommune har i sitt forslag til kommuneplan (ved 3.gangs høyring) lagt inn trasè for 
sykkelsti mellom Naustvike-kommunegrense Lesja/Nesset (sjå figur 1), og vidare går stigen i 
Nesset kommune til Aursjøhytta (sjå figur 2). Nesset kommune har også sykkelstigen inne i sin 
kommuneplan, men måtte i 2012 avvente svar frå Miljøverndepartementet kring avklaring av 
traseen. Miljødirektoratet har svart Nesset kommune at det er Nasjonalparkstyret for Dovrefjell 
Sunndalsfjella Nasjonalpark som må avklare forholda til stigen etter naturmangfoldlova (sjå 
vedlegg 2). Avklaring kring traseen i forhald til naturmangfoldlova vil kommunane søke 
nasjonalparkstyret om tidleg i 2014. Kommunane meiner tida no er moden for å få realisert 
prosjektet. Det vil vere viktig å ha ein god dialog med grunneigarane, nasjonalparkstyret, 
kommunane Nesset og Lesja, villreinnemd/villreinutval og eventuelt øvrige myndigheiter for å 
finne ein best mogleg trasè og løysing for utforming av stigen. Stigen har vore lagt inn i både 
Lesja og Nesset sine forslag til kommuneplanar, og har hatt ein ope og god prosess der 
merknadane frå desse planprosessane vil bli tatt omsyn til ved prosjektering og etablering av 
sykkelstigen.  
 
Området i Lesja sin del, som er den lengste av stigen, ligg utanfor konfliktfylte område for t.d. 
villreinstrekk (sjå områdevurdeirng frå kommuneplan, vedlegg 1). Nesset kommune meiner også 
det er mogleg å få etablert og prosjektert stigen vidare i Nesset kommune utan å komme i 
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konflikt med viktig villreinstrekk. Stigen ligg like utanfor Dovrefjell-Sunndalsfjella 
Nasjonalpark. Ein ferdsel her vil ikkje vere i konflikt med verneformålet, men legge opp til store 
naturopplevingar i utkant av verneområdet. Bruk av yttergrensene til verneområda for sykkelsti 
er eitt godt tilretteleggingstiltak, der bruk av område som ikkje er så sårbare vert brukt, samtidig 
som det kan skape forståing for naturverdiane og verneverdiane i området. Tilrettelegging av 
sykkelstigen skal vere enkel, med ei smal breidde. I forslag til kommuneplan Lesja står det 
følgjande retningslinje om sykkelstigen: «Veg 06 sykkelsti langs Aursjøen: Skal utformes som 
enkel sti og opparbeides uten vesentlige terrenginngrep. Det tillates bru-løsning over bekker og 
våte partier. Det skal ikke legges fast dekke. Tiltaket skal avklares etter kulturminnelovens §9.». 
Etter andre gongs høring av kommuneplanen i Lesja kom det innspel frå kulturaveininga i 
Oppland fylkeskommune at stigen må befaras og vurderas for kulturminne før tiltak vert 
iverksett. Det er derfor sett inn i kostnadsoverslaget ein betydeleg sum til 
kulturminnekartlegging. Lesja kommune vil stå som prosjektansvarleg for tiltaket.  
 
I tilknytting til sykkelstigen vil informasjon vere ein viktig del av etablering og prosjektering av 
sykkelstigen. Det vil vere naturleg å legge opp til informasjon om sykkelstigen i begge ender av 
stigen i form av informasjonstavler og kanskje også brosjyrar.  Aktuell informasjon vil vere om 
verneområda rundt, om verneverdiane, naturen og fjellområda, villrein og dyreartane, om fisk og 
Aursjøen, og om kulturminner i området. Korleis ein skal oppføre seg om ein treffer på 
moskus/rein vil også vere eitt aktuelt tema. Dette er også i tråd med forvaltningsplanen for 
verneområda på Dovrefjell med tanke på informasjon.  
 
 

 
 

Figur 1. Utdrag fra temakartet idrett og friluftsliv som ligger ved kommuneplan for Lesja ved 3.gangs høring. Tenkt 
sykkelsti ligger som rød linje nærmest Aursjøen. 
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Figur 2. Oversiktskart over heile området for tiltenkt sykkelstig, frå Naustvike i Lesja kommune til Aursjøhytta i Nesset 
kommune. (norgeskart.no 2013) 

Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslaget viser utgifter til detaljplanlegging av sykkelstigen frå Naustvike i Lesja 
kommune til Aursjøhytta i Nesset kommune. Det vil bli brukt konsulent til karttegning og 
prosjektering av sykkelstigen, der ein vil ha fokus på å få til gode løysingar tilpassa i naturen. 
Skilt vil bli planlagt og innkjøpt etter nasjonalparkriket-malen og planlegging av 
informasjonsmaterialet (skilt) vil bli planlagt og utforma. For planlegging av skiltinformasjon vil 
det vere naturleg å kontakte fleire for å få best mogleg, og korrekt informasjon. 
Kulturminnekartlegging er eitt krav frå blant anna Oppland fylkeskommune, og kostnadene til 
dette er kun eitt overslag av kva det kan koste, da ein veit dette er eitt område som tar tid å 
befare.  
 
Planlegging av sykkelstig (administrativt, møter, befaring etc.)                                      15.000,- 
Konsulentkjøp, karttegning                                                                                               35.000,- 
Konsultentkjøp, prosjektering materialvalg/naturtilpassing                                             25.000,-    
Innkjøp av skilt til sykkelsti (i følge skiltmal til nasjonalparkriket)                                 15.000,- 
Kulturminnekartlegging fra ei av fylkeskommunane                                                        65.000,- 
Planlegging av informasjonsmateriale/skilt (utforming tekst og bilde)                            20.000,-   
SUM UTGIFTER                                                                                                            175.000,- 
 
Med helsing 
 
 
 
Marit Svanborg     Hogne Frydenlund 
   
Plan- og miljørådgiver     Miljøvernleder 
Lesja kommune     Nesset kommune 
 
Vedlegg 
1 områdevurdering sykkelstig Aursjøen 
2 Miljødirektoratet - avklaring sykkelstig Aursjøen 
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Motsegn til kommuneplan for Nesset kommune -
Miljødirektoratet si tilråding

Miljødirektoratet har følgjande tilråding til Miljøverndepartementet i saka om motsegn til 

kommuneplanen si arealdel for Nesset kommune; 

Miljødirektoratet meiner at ein utbygging av den sørlege delen av alpinanlegget vil kunne føre med seg 

negative konsekvensar med ferdsel inn i leveområdet til villreinen. Ei utbygging av desse områda vil vere i 

konflikt med det nasjonale målet om å sikre leveområde for villreinen. Miljødirektoratet vil derfor tilrå at 

motsegna frå Fylkesmannen til desse delane av planområdet blir tatt til følgje, og området bør regulerast 

til LNF-område. For det resterande området for alpinanlegg støtter Miljødirektoratet ikkje motsegna frå 

Fylkesmannen, men meiner det ved utarbeiding av reguleringsplan bør vurderast konsekvensar for både 

villrein og landskap for å unngå konflikt med nasjonale mål på miljøområdet. Ved utarbeiding av 

reguleringsplan, meiner Miljødirektoratet det  ikkje bør leggjast til rette for aukaferdsel inn Dalsida 

landskapsvernområde av omsyn til villreinen. 

For ervervsområdet Aurstupet E9 støtter ikkje Miljødirektoratet motsegna frå Fylkesmannen, men 

meiner at meir detaljerte konsekvensar for landskap og villrein bør utgreiast når det det blir laga 

reguleringsplan for å unngå konflikt med nasjonale miljømål. Konsekvensar av auka trafikk over 

Aursjøvegen bør inngå i dette arbeidet. Det bør være ein føresetnad for vidare planarbeid at tiltaka ikkje 

førar til ei trafikkauke som får negative konsekvensar for villreintrekket ved Aursjødammen, ut frå ei 

vurdering av samla belastning på villreinområdet.

MD har konkludert med at Miljødirektoratet ikkje skal uttale seg til motsegna mot sykkelsti da det først 

må liggje føre eit vedtak etter naturmangfaldlova sidan traseen går gjennom eit biotopvernområde.

For byggeområde bustad B1 3.1. er omsynet til jordvern eit hovudargument for motsegna. Dersom ein 

konkluderar med at området kan utbyggast ut frå omsynet til jordvern, så vil Miljødirektoratet tilrå at

byggegrensa for bustader bør trekkjast lengre unna sjøen, for slik å ta omsyn til naturverdiane i 

Eidsvågleira og til allmenn ferdsel i strandsona. 

For område for oppdrettsanlegg i Fressvika slutter Miljødirektoratet seg til Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal sin tilråding om ikkje å ta motsegna frå Sunndal kommune til følgje.

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO Trondheim, 30.08.2013

Dykkar ref.:
12/5396

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/4464

Sakshandsamar:
Toril Grønningsæter
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Miljødirektoratet viser til brev av 30.11.2012 frå Miljøverndepartementet (MD) med planmateriale 

lagt ved, og til møte og synfaring 26.06.2013  med deltaking frå Nesset kommune, Sunndal 

kommune, Lesja kommune, grunneigare/bygdelag/interessenter, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

MD, Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens landbruksforvaltning (SLF) og 

Miljødirektoratet. 

Oversendinga frå MD gjeld motsegn til fleire område i kommuneplanens arealdel for Nesset 

kommune: 

1. Eikesdalen Alpin – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med konflikt med villreininteresser og 
tilgrensande verneområde.

2. Ervervsområde Aurstupet E9, areal for turisme/reiseliv – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med 
konflikt med villreininteresser og tilgrensande verneområde, samt moglege landskapsverknader.

3. Sykkelsti Torbuhalsen – Lesja grense – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med konflikt med 
villreininteresser og tilgrensande verneområde. 

4. B1 3.1. Bustadareal ved Langset/Eidsvågleira – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med omsyn til 
jordvern, strandsone og naturmangfold.

5. Område for oppdrettsanlegg i Fressvika – Motsegn frå Sunndal kommune grunngjeve med at 
kommunen er imot at det vert satt av areal til akvakulturanlegg i sjø nær grensa for nasjonal laksefjord 
grunna omsynet til smitterisiko. 

Miljødirektoratet si vurdering og tilråding

Det ligg i Miljødirektoratet sitt mandat at vi i vår tilråding til MD i motsegnssaker kan vurdere alle 

konsekvensar for våre fagområder av ein sak, uavhengig av om desse konsekvensane ligg til grunn 

for den aktuelle motsegna.

1. Eikesdalen Alpin – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med konflikt med villreininteresser og 
tilgrensande verneområde, samt moglege landskapsverknader.

Eit stort område er i kommuneplanen vist som Byggeområde - Område for alpinanlegg. Det er ikkje 

knytt anna enn generelle føresegner med krav om reguleringsplan til området. Store deler av 

planområdet ligg i leveområdet for villrein, jf. Naturbase og grenser i sør og vest mot Dalsida 

landskapsvernområde. Motsegna frå Fylkesmannen er grunngjeve med konflikt med villreininteresser 

og tilgrensande verneområde. 

Konsekvensskildringa frå Nesset kommune seier ikkje noko om konsekvensar for naturmangfald 

generelt eller for villrein spesielt av dei planlagde tiltaka. Det ligg ikkje med nokon vurdering av 

landskapsverknader av alpinanlegget. 

Vi har eit godt kunnskapsgrunnlag om status for villreinen i Snøhetta-Knutshøområdet, og fleire 

nyare rapportar omtalar planane om alpinanlegg og moglege konsekvensar av dette for villreinen;  

NINA Temahefte 51 – Horisont Snøhetta (2013), NINA Rapport 800 Villreinen i Snøhetta- og 

Knutshøområdet – Status og leveområde (2012) og NINA Rapport 365 Eikesdal alpin – Verknader på 

villrein i høve til utbygging av alpinanlegg (2008). Miljødirektoratet meiner derfor at krava i 

naturmangfaldlova § 8 til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt når det gjeld villrein. For landskap er 

kunnskapsgrunnlaget svakare og føre-var-prinsippet bør få noko større vekt, jf. naturmangfaldlova § 

9.  
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Noreg er det eineste europeiske landet med gjenlevande vill fjellrein, og Noreg har eit spesielt 

ansvar for å ta vare på villreinen.  Dette ansvaret er nedfelt i eit av dei norske miljømål, nr.5.4,

som seier at at villreinen skal sikrast i levedyktige bestandar i sine naturlege utbredelsesområde i 

Sør-Noreg. Område for alpinalegg og byggeområde erverv ligg begge innanfor det som i prosjektet 

«Villrein og samfunn» er foreslått som europeisk villreinområde.

Reinen i Snøhetta vestområde er svært sky og vil flykte på lange avstandar når den oppdagar 

menneske. Dei tre rapportane fokuserer derfor på mogleg ferdsel frå alpinanlegget og inn i 

leveområdet for villreinen. I NINA Rapport 365 Eikesdal alpin – Verknader på villrein i høve til 

utbygging av alpinanlegg (2008) skildres det korleis tiltakshaver vil regulere ferdselen frå 

toppheisane slik at det ikkje blir auka ferdsel inn i villreinen sitt leveområde. Miljødirektoratet er 

einig med Fylkesmannen i at dei foreslåtte tiltaka, blant anna ei avtale knytt til heiskortet, ikkje 

har noko juridisk hjemmel og ikkje gir grunnlag for sanksjonar mot dei som bryt avtala. 

Heiskortavtala kan ikkje hindre at folk benyttar seg av allemannsretten og tar seg lengre inn i 

villreinen sitt leveområde. Det er ikkje forbode å bevege seg i leveområdet for villrein, og føresegna 

for landskapsvernområdet inneheld ikkje noko forbod mot ferdsel. 

Regulering av ferdsel i høve til førekomst av rein i området vil være ei vanskeleg oppgåve, på grunn 

av uoversikleg kupert fjellterreng, vindtilhøve, ein svært sky bestand og vanskeleg 

overvakingssitasjon.

NINA Rapport 365 er tydeleg på dei negative konsekvensane av toppheisane med tilhøyrande 

aktivitet og ferdsel frå disse inn i fjellet (kap. 6.3.3). Det visast til at bestanden i Snøhettaområdet 

er under hardt press på grunn av aukande grad av fragmentering (Dovrebanen, vassdragsregulering, 

ferdsel, hyttebygging og nye friluftsaktivitetar og veger, blant anna Aursjøvegen), og ei vurdering av 

den samla belastninga på Snøhettareinen gir grunnlag for å si at ytterlegare aktivitet i leveområdet 

til villreinen bør avgrensast, jf. naturmangfoldlova § 10.

Ut frå tilgjengeleg kunnskap om dei forventa negative konsekvensane av ferdsel frå toppheisane og 

inn i leveområdet for villrein, og dei svake moglegheitene for å regulere ferdselen, meiner 

Miljødirektoratet at utbygging av desse områda vil vere i konflikt med det nasjonale målet om å 

sikre leveområde for villreinen. Miljødirektoratet vil derfor tilrå at desse delane av planområdet bør

regulerast til LNF-område.

Dei lågareliggande områda av planområdet har mindre konfliktpotensiale i høve til villrein, da dei 

bratte liene i liten grad er bruk av villrein. Miljødirektoratet meiner derfor at desse områda kan 

setjast av til alpinanlegg utan å komme i konflikt omsynet til villrein. Dette har til føresetnad at det 

ikkje på anna måtar blir lagt til rette for ferdsel inn i fjellet. 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det: «Regjeringen forventer at  
fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og 
ivaretar landskapshensyn i planleggingen». Naturmangfaldlova sitt kapittel II seier at avgjerder som 
rører ved det lanskasmessige manfaldet skal baserast på kunnskap om landskapet i det aktuelle 
området.

Miljødirektoratet meiner ei utbygging som skissert i «Affärsplan Eikesdal Alpin 2005-03-13», vil få 

konsekvensar for landskapet i denne delen av Eikesdalen. Som nemnt over er det ingen føringar i 
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føresegnene til arealdelen til korleis planområdet skal byggast ut, men det er føresegner om 

formkrav for fritidshus. «Affärsplan Eikesdal Alpin 2005-03-13» bind ikkje framtidig regulering av 

planområdet. Ei slik stor flateregulering utan juridisk bindande føresegner gjer det vanskeleg å 

vurdere konsekvensane av planen, særleg for landskap. Kommunens konsekvensskildring og dei 

øvrige plandokumenta gir samstundes lite kunnskap om landskapet som blir omfatta av 

planforslaget. Av Affärsplanen går det blant anna fram at sal av hytter med god avanse er ein 

føresetnad for at planen om alpinalegg kan realiseres. Før lokaliering av hyttegrendene er endeleg 

fastsett, er det vanskeleg å vurdere konsekvensane av hytteplanane på landskapet. 

Byggeområder for fritidsbustader er ikkje i samsvar med reguleringsformålet alpinanlegg. Desse 

områda må etter forskrift om konsekvensutredning derfor konsekvensutredes når reguleringsplan 

skal utarbeides, og landskap bør være eit sentralt tema i konsekvensutredninga ved sidan av 

konsekvensar for villrein. 

2. Ervervsområde Aurstupet E9, areal for turisme/reiseliv

Motsegna frå Fylkesmannen er grunngjeve med konflikt med villreininteresser og tilgrensande

verneområde, samt moglege landskapsverknader. Fylkesmannen visar til at argumenta mot 

ervervsområdet er dei same som for alpinanlegget, og peiker samstundes på moglege 

lanskapsverknader knytt til ei reiselivsutbygging i dette området.

Ervervsområdet ligg på nordsida av Aursjøvegen i det som er nemnt som sone 1 i NINA rapport 365. 

Planområdet ligg i leveområdet for villrein, jf. Naturbase og Fylkesmannen synar til at Fylkesdelplan 

for Dovrefjell fastset at det ikkje skal oppførast reiselivsbedrifter i reinen sitt leveområde.

Som for området for alpinanlegg er det ikkje nokon føresegner knytt til ervervsområdet. 

Miljødirektoratet meiner det er vanskeleg å vurdere konsekvensane for villrein og landskap når vi 

veit lite om kva som vil komme av tiltak i ervervsområdet. I Affärsplanen blir hotell omtala, mens 

under synfaringa ble det sagt at det kunne være snakk om kun mindre tiltak. Dei bygga som 

eventuelt blir reist innen ervervsområdet vil ut frå Miljødirektoratet syn ikkje få nokon direkte 

negative konsekvensar for villreinen, da området ligg så langt ned i lia at det er lite brukt av reinen, 

jf. vurderingane i NINA rapport 365. Det er dei aktivitetane som vil følgje av ei utbygging som kan 

komme i meir direkte konflikt med villreinomsynet. Særleg vil auka trafikk over Aursjøvegen være 

konfliktfylt i høve til trekk over dalen nedafor Aursjødammen. 

Konsekvensane for landskap er vanskeleg å vurdere når vi ikkje veit kva for tiltak som vil komme i 

området. Ervervsområdet er eit ope fjellandskap som ligg på kanten av Aurstupet, og sjølv ei 

mindre utbygging kan bli dominerande i landskapet.

Miljødirektoratet tilrår at motsegna mot ervervsområde ikkje blir tatt til følgje, men at meir 

detaljerte konsekvensar for landskap og villrein bør utredes når det det blir laga reguleringsplan for 

ervervsområdet. Konsekvensar av auka trafikk over Aursjøvegen bør inngå i dette arbeidet. Det bør 

være ein føresetnad for vidare planarbeid at tiltaka ikkje førar til ei trafikkauke som får negative 

konsekvensar for villreintrekket ved Aursjødammen, ut frå ei vurdering av samla belastning på 

villreinområdet.
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3. Sykkelsti Torbuhalsen – Lesja grense – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med konflikt med 
villreininteresser og tilgrensande verneområde. 

MD har konkludert med at Miljødirektoratet ikkje skal uttale seg til motsegna mot sykkelsti da det 

først må liggje føre eit vedtak etter naturmangfaldlova sidan traseen går gjennom eit 

biotopvernområde.

4. B1 3.1. Bustadareal ved Langset/Eidsvågleira – Motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve med omsyn til 
jordvern, strandsone og naturmangfold.

Byggeområde bustad B1 3.1. omfattar i all hovudsak landbruksareal med ei lita kantsone mot 

Eidsvågleira. LMD uttalar seg om omsynet til jordvernet. Planområdet grensar til og ligg 

sannsynlegvis delvis i registrert viltområde og naturområde, jf. Naturbase. Viltområde som dekkar 

den indre delen av Eidsvågleira er eit raste-, beite- og yngleområde for andefugler med B-verdi for 

raste- og beiteområdet og c-verdi for yngleområdet. Tilnærma same areal er registrert som eit 

brakkvannsdelta med verdi viktig (lokalt til delvis regionalt viktig). Sjølv om dette er gamle 

registeringar, så meinar Miljødirektoratet at vi har nok kunnskap til å gi ei tilråding om 

bustadområdet, jf. naturmangfoldlova § 8.

Byggeområde for bustad ligger i 100-metersbeltet langs sjøen. Plan- og bygningsloven § 1-8 seier at i 

100-metersbeltet skal det tas særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne 

interesser. Miljødirektoratet meiner at dersom området kan utbyggast ut frå omsynet til jordvern, 

så bør byggegrensa for bustader trekkjast lengre unna sjøen, for slik å ta omsyn til naturverdiane i 

Eidsvågleira og til allmenn ferdsel i strandsona. 

5. Område for oppdrettsanlegg i Fressvika – Motsegn frå Sunndal kommune grunngjeve med at 
kommunen er imot at det vert satt av areal til akvakulturanlegg i sjø nær grensa for nasjonal laksefjord 
grunna omsynet til smitterisiko. 

I løpet av dei siste tre tiåra er verdens førekomst av vill atlantisk laks blitt redusert med ca. 75 %. 

Dei norske bestandane har også gått kraftig tilbake. Norge, som har ca. 1/3 av den resterande 

villaksressursen, bør være eit føregangsland i arbeidet med å følgje opp dei internasjonale 

retningslinjene for villaksforvaltninga. For å sikre dei viktigaste laksebestandane særskilt 

beskyttelse i vassdrag og fjordområder innførte Stortinget ordninga med nasjonale laksevassdrag 

(NLV) og nasjonale laksefjorder (NLF) i 2003. Ordninga omfattar nå 52 vassdrag og 29 laksefjordar. 

Sunndalsfjorden og Driva ble vedtatt som hhv NLF og NLV ved opprettinga av ordninga i 2003. I 

utgangspunktet var grensa for laksefjorden forslått med yttergrense Angvik -Tingvoll (St. prp. nr. 79 

2001-2002). Under energi- og miljøkomiteens behandling av saken ble grensene flyttet austover til 

Fjøseid - Merraberget (Inst. S. nr. 134 2002-2003). Areala som foreslåas regulert til akvakulturformål 

ligg utanfor grensa for nasjonal laksefjord i Sunndalsfjorden. Verneregimet for NLF er derfor ikkje 

aktuelt for desse areala. 

Lokaliteten Fredsvika ligger relativt langt inn i Sunndalsfjorden, og det er naturleg å anta at 

saliniteten ved lokaliteten til tider er lav1. Dette, kombinert med at lokaliteten bare står for 1755 

                                                
1 Overvåkning av Tingvoll- og Sunndalsfjorden 2006-2009, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
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tonn biomasse av fjordsystemets totale 14600 tonn, gir grunn til å anta at Fredsvikas bidrag i den 

totale luseproduksjonen er lav.

Fordi det ikkje er snakk om ein ny etablering, men forslått regulert område rundt allereie 

eksisterande lokalitet for akvakultur, og fordi reguleringsforslaget bare omfattar område utanfor 

grensa for NLF i Sunndalsfjorden, slutter Miljødirektoratet seg til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

sin tilråding om ikkje å ta motsegna frå Sunndal kommune til følgje. 

Helsing

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ingen signatur

Ellen Hambro Helge Klungland

direktør avdelingsdirektør 

Kopi til:

Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal

Statens landbruksforvaltning Boks 8140 Dep 0033 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007, Dep 0030 OSLO

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde

Sunndal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra



Områdenavn Ny sykkelsti 
Aursjøen 

Total 
størrelse 

Lengde ca 4200m, 
Areal veg ca 4 daa 

     
Gnr / Bnr 156/1  Dyrka mark 0 daa 
Forslagsstiller Lesja kommune  Skog 0 daa  
Dagens formål LNF   Dyrkbar mark 0 daa  
Foreslått formål Samferdsel - Sykkelveg    

Utsnitt plankart 

 

Konklusjon 

0-alternativ: 
Videreføring av dagens arealbruk vil sikre naturverdien og landskapsbildet av traseområdet. 
Det knytter seg ikke spesielle BM-registreringer til området og situasjonen for andre 
naturverdier forblir uforandret. Videreføring av arealbruken slik den er i dag vil ikke styrke 
området rundt Aursjøen som rekreasjons- og friluftsområdet. Totalt sett vil det medføre små 
konsekvenser ved å beholde dagens regulering. 

Foreslått utbygd: 
Regulering av traseområdet til sykkelsti vil totalt sett gi en liten positiv konsekvens. Hele 
området er populært som frilufts- og rekreasjonsareal og utbygging vil kunne styrke dette 
tilbudet ytterligere. En nyetablering av sykkelsti mellom Naustviken (Lesja)- Aursjøhytta 
(Nesset) vil kunne føre til en økt ferdsel av folk. Den økte ferdselen vil gå i en ny sti i et 
landskap som alle rede er preget av menneskelig aktivitet med to kraftlinjer og en etablert 
DNT-sti, men som likevel gir preg av høyfjell. Området ligger like utenfor Dovrefjell-
Sundalsfjella Nasjonalpark. Det knytter seg ikke særlige naturregistreringer til området og en 
økt aktivitet vil trolig ikke føre til endringer for vilttrekket eller villrein, da tursti i samme 
området allerede eksisterer. Trekkveg for elg, hjort og villrein ligger i god avstand fra 
sykkelstien. Ferdselen av folk vil foregå i en tid på året da villreinen ikke er så sårbar. 
Landskapsbildet påvirkes i mindre grad av utbygging da opparbeidingen av stien skal være av 
enkel standard. Ved å tilrettelegge for ferdsel i utkant av de sårbare områdene for blant annet 
villrein vil dette kunne være positivt også for naturmangfoldet.  



  

Videreføring av dagens situasjon (0-alternativ) 
Tema Verdibeskrivelse Verdi-

vurdering 
Beskrivelse av omfang Vurdering 

av omfang 
Natur- og miljøressurser: 
Naturverdier, biologisk 
mangfold 

Område ligger på østsiden av 
Aursjøen innenfor 100-meters belte og 
vest for Dovrefjell- Sundalsfjella 
nasjonalparken. Det går hjortevilttrekk 
lengre opp i lia, 300-1,5km norvest for 
stien. Ingen andre kjente BM-verdier. 

** Videreføring av LNF vil ivareta 
verdiene i område. 

Middels 
positivt 

Jord- og 
skogbruksinteresser 

Foreslått trase ligger på fjellet og det 
knytter seg JS-bruks-interesser til 
arealet som utmarksbeite for småfe og 
storfe.  

* Videreføring av LNF vil ivareta 
beiteinteressen og 
naturmangfoldet.  

Middels 
positiv 

Landskap Traseen går langs med den oppdemte 
Aursjøen fra Naustviki nordvestover og 
krysser eksisterende DNT- tursti flere 
steder. Området består ved starten av 
stien av svært små mengder 
uproduktiv skog, fjellbjørk. Landskapet 
er  fjellpreget, åpen skrinn fastmark 
med flere innslag av myr. Noen 
bekkefar, derav Skjellbreia som en 
større å. Foreslått sti går til dels 
nærme vannkanten. Landskapet er 
også preget av to kraftlinjer. 

** Videreføring av dagens 
arealbruk vil opprettholde 
landskapsverdien som i dag. 
Landskapet er påvirket av 
kraftutbygging med to kraftlinjer 
sterkt synlig i terrenget.  

Nøytralt 

Kulturminner, 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i den 
foreslåtte trasen.  

* Ingen kulturminner vil bli berørt Nøytralt 

Forurensing, støy Det finnes ingen kjente støy- eller 
forurensingskilder. 

* Videreføring av dagens 
regulering vil ikke gi endringer 
for forurensings- og 
støysituasjonen. 

Nøytralt 

Andre 
miljøkonsekvenser 

Det er ingen andre kjente 
miljøkonsekvenser i området. 

   

Samfunn: 
Friluftsliv og rekreasjon Området er en del av et stort frilufts- 

og rekreasjonsområde i Dalsida. 
Området inneholder eksisterende 
merka DNT-sti fra Naustvika (Lesja) – 
Aursøhytta (Nesste), samt p-plass med 
campingmuligheter ved Naustvika. 
Hele området rundt Aursjøen blir brukt 
som rekreasjonsområde og har 
fiskemuligheter.   

** Dagens regulering vil ikke 
styrke området som frilufts- og 
rekreasjonsareal, men ivaretar 
verdiene slik de er i dag. 

Nøytralt 

Barn og unge Området har ingen spesielle kvaliteter 
utover vanlig uteaktivitet og 
fiskemuligheter (friluftsliv). 

** Ved videreføring av LNF vil 
ikke endre situasjon for B/U i 
området. Tilbudet vil ikke 
styrkes. 

Nøytralt 

Samfunnssikkerhet Den planlagte traseen går delvis langs 
og under høgspent. Ingen andre kjente 
forhold. 

* Videreføring av området som 
LNF, vil ikke få konsekvenser 
for samfunnssikkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvikling Område ligger på fjellet langt fra 
nærmeste tettsted. 

* Videreføring av området som 
LNF vil ikke ha betydning for 
utviklingen. 

Nøytralt 

Infrastrukturbehov Vegtilknyttning med Dalsidevegen inn 
til Naustviki. Det vil være behov for 
delvis ny sti- trase for å realisere 
sykkelstien.  

* Videreføring av dagens 
situasjon vil ikke kreve ny 
infrastruktur. 

Nøytralt 

Næringsliv og 
sysselsetning 

Næringslivsinteresser til området er 
liten, men potensiale for naturbasert 

* Videreføring av området som 
LNF vil ikke medføre noen 

Nøytralt 



reiseliv. endring i dagens situasjon. 
Kommunalt 
tjenestetilbud 

Lesja har godt utbygd tjenestetilbud.  * Videreføring av dagens 
regulering vil ikke ha betydning.  

Nøytralt 

Andre forhold Ingen andre kjente forhold.    

 
Samlet vurdering av 0-alternativ: 
Videreføring av dagens arealbruk vil sikre naturverdien og landskapsbildet av traseområdet. 
Det knytter seg ikke spesielle BM-registreringer til området og situasjonen for andre 
naturverdier forblir uforandret. Videreføring av arealbruken slik den er i dag vil ikke styrke 
området rundt Aursjøen som rekreasjons- og friluftsområdet. Totalt sett vil det medføre små 
konsekvenser ved å beholde dagens regulering.



Situasjon ved foreslått utbygging 
Tema Verdibeskrivelse Verdi-

vurdering 
Beskrivelse av omfang Vurdering 

av omfang 
Natur- og miljøressurser: 
Naturverdier, biologisk 
mangfold 

Område ligger på østsiden av 
Aursjøen innenfor 100-meters belte og 
vest for Dovrefjell- Sundalsfjella 
nasjonalparken. Det går hjortevilttrekk 
lengre opp i lia, 300-1,5km norvest for 
stien. Ingen andre kjente BM-verdier. 

** Ingen BM-verdier blir direkte berørt. 
Vilttrekket antas ikke å bli påvirket. 
Traseen vil delvis gå innenfor 
100meters belte. Nærhet til 
villreinens leveområde, men ikke 
kjerneområde, antas å bli påvirket 
lite da ferdselen kanaliseres i utkant.  

Middels 
negativt 

Jord- og 
skogbruksinteresser 

Foreslått trase ligger på fjellet og det 
knytter seg JS-bruks-interesser til 
arealet som utmarksbeite for småfe og 
storfe. 

* En nyetablering av sti vil kunne føre 
til mer ferdsel, men antas å påvirke 
beitedyrene lite da disse husdyrene 
er vant med folk.  

Nøytral 

Landskap Traseen går langs med den oppdemte 
Aursjøen fra Naustviki nordvestover og 
krysser eksisterende DNT- tursti flere 
steder. Området består ved starten av 
stien av svært små mengder 
uproduktiv skog, fjellbjørk. Landskapet 
er  fjellpreget, åpen skrinn fastmark 
med flere innslag av myr. Noen 
bekkefar, derav Skjellbreia som en 
større å. Foreslått sti går til dels 
nærme vannkanten. Landskapet er 
også preget av to kraftlinjer. 

** Landskapsbilde vil endres noe ved 
foreslått utbygging. Traseen antas 
likevel å ha en bredde og utforming 
som ikke fører med seg vesentlige 
endringer i landskapsbildet. 

Nøytralt 

Kulturminner, kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i den 
foreslåtte trasen.  

* Ingen kulturminner vil bli berørt Nøytralt 

Forurensing, støy Det finnes ingen kjente støy- eller 
forurensingskilder. 

* Utbygging vil ikke føre med seg 
endringer i situasjonen.  

Nøytralt 

Andre miljøkonsekvenser Det er ingen andre kjente 
miljøkonsekvenser i området. 

   

Samfunn: 
Friluftsliv og rekreasjon Området er en del av et stort frilufts- 

og rekreasjonsområde i Dalsida. 
Området inneholder eksisterende 
merka DNT-sti fra Naustvika (Lesja) – 
Aursøhytta (Nesste), samt p-plass 
med campingmuligheter ved 
Naustvika. Hele området rundt 
Aursjøen blir brukt som 
rekreasjonsområde og har 
fiskemuligheter.    

** Utbygging vil kunne styrke området 
rundt Aursjøen som friluftsområdet 
for allmennheten og utvide 
eksisterende tilbud.  

Middels 
positivt 

Barn og unge Området har ingen spesielle kvaliteter 
utover vanlig uteaktivitet og 
fiskemuligheter (friluftsliv). 

** Barn og unge vil kunne få et 
spennende tilbud ved utbygging og 
deres interesser styrkes. 

Middels 
positivt 

Samfunnssikkerhet Den planlagte traseen går delvis langs 
og under høgspent. Ingen andre kjente 
forhold. 

* Utbygging vil ikke påvirke 
samfunnssikkerheten. Brukerne av 
utbyggingstiltaket må ta hensyn til 
farene rundt høgspentledning. 

Nøytralt 

Tettstedsutvikling Område ligger på fjellet langt fra 
nærmeste tettsted. 

* Utbygging vil ha liten effekt for 
tettstedsutviklingen på Lesja. 

Nøytralt 

Infrastrukturbehov Vegtilknyttning med Dalsidevegen inn 
til Naustviki. Det vil være behov for 
delvis ny sti- trase for å realisere 
sykkelstien. 

* Ikke behov for utvidet infrastruktur 
bortsett fra selve sykkeltraseen.  

Nøytralt 

Næringsliv og 
sysselsetning 

Næringslivsinteresser til området er 
liten, men potensiale for naturbasert 
reiseliv. 

* Tiltaket kan føre til en økt satsing på 
naturbasert reiseliv. Aktivitetstilbudet 
for innbyggere og tilreisende vil øke.   

Svakt 
positivt 

 
Kommunalt tjenestetilbud Lesja har godt utbygd tjenestetilbud.  * Utbygging vil ikke ha påvirkning på 

tjenestetilbudet. 
Nøytralt 

 
Andre forhold Ingen andre kjente forhold.    



 
Samlet vurdering av foreslått utbygging: 
Regulering av traseområdet til sykkelsti vil totalt sett gi en liten positiv konsekvens. Hele 
området er populært som frilufts- og rekreasjonsareal og utbygging vil kunne styrke dette 
tilbudet ytterligere. En nyetablering av sykkelsti mellom Naustviken (Lesja)- Aursjøhytta 
(Nesset) vil kunne føre til en økt ferdsel av folk. Den økte ferdselen vil gå i en ny sti i et 
landskap som alle rede er preget av menneskelig aktivitet med to kraftlinjer og en etablert 
DNT-sti, men som likevel gir preg av høyfjell. Området ligger like utenfor Dovrefjell-
Sundalsfjella Nasjonalpark. Det knytter seg ikke særlige naturregistreringer til området og en 
økt aktivitet vil trolig ikke føre til endringer for vilttrekket eller villrein, da tursti i samme 
området allerede eksisterer. Trekkveg for elg, hjort og villrein ligger i god avstand fra 
sykkelstien. Ferdselen av folk vil foregå i en tid på året da villreinen ikke er så sårbar. 
Landskapsbildet påvirkes i mindre grad av utbygging da opparbeidingen av stien skal være av 
enkel standard. Ved å tilrettelegge for ferdsel i utkant av de sårbare områdene for blant annet 
villrein vil dette kunne være positivt også for naturmangfoldet.  
 





Fra: Rolf Jonas Hurlen[rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no] Dato: 18.12.2013 10:50:33 Til: 
Vivian Høsteng Tittel: VS: Felles søknad sykkelstig Aursjøen - 
Har du arkivert denne under Nasjonalparkstyret for Dovrefjell?

Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Nesset kommune
Mobil 90146076 Telefon 71231121
www.nesset.kommune.no

Fra: Svanborg, Marit [mailto:marit.svanborg@lesja.kommune.no] 
Sendt: 9. desember 2013 14:40
Til: fmoppost@fylkesmannen.no; Sekretariat nasjonalparkstyret Dovrefjell (dovrefjell@fmop.no); 
fmoplbo@fylkesmannen.no
Kopi: Liv Husby; Tronhus, Steinar; Hogne Frydenlund; Rolf Jonas Hurlen; Tronhus, Steinar; Riise, Kai Ove
Emne: Felles søknad sykkelstig Aursjøen - 

Til Nasjonalparkstyret på Dovrefjell

Oversender søknad frå Lesja og Nesset kommune som gjelder bestillingsdialogen 2014 i 
verneområde Dovrefjell og Sunndalsfjella NP. Tiltaket det søkas om gjelder prosjektering av 
sykkelstig Naustviken (Lesja) - Aursjøhytta (Nesset). 

Mvh

Marit Svanborg
Plan- og miljørådgiver i Lesja kommune
e-post: marit.svanborg@lesja.kommune.no
tlf: 612 44 188

Vedlegg:
1. Mildir svarbrev Nesset sykkelstig Aursjøen
2. Områdevurdering sykkelstig Aursjøen

Kopi til:
Ordfører Steinar Tronhus i Lesja kommune
Ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset kommun
Rådmann Kai Ove Riise i Lesja kommune
Miljøvernleder Hogne Frydenlund i Nesset kommune
Liv Husby i Nesset kommune
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Nesset kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2013/396-90

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 2/14 14.01.2014

Nesset formannskap 10/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre 06.02.2014

Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 
økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse)
legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05



Behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014 

Rådmannen gikk igjennom den planlagte prosessen for å redusere budsjettet for 2014.  Det ble også 
orientert om den administrative prosessen og sammensetningene av arbeidsgruppene.

Uttale fra HAMU:
HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget blir 
bredest mulig. 

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014

HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget blir 
bredest mulig. 

Saksopplysninger

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 
kommunestyret 12.12.2013:

Budsjettprosess:
Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 
arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 
skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013.

Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 
på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 
og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017.

sak 57/10: 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013:

Medbestemmelse- tillitsvalgte og verneombud
1. Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, 
selv om de har ulike roller og kan ha ulike interesser å ivareta.
2. Ledere, tillitsvalgte og verneombud skal ha god felles strategisk kunnskap og bidra til å formidle 
endringsbehov og endringsmåter slik at det blir forstått av medarbeidere. Medarbeidere skal oppleve 
forutsigbarhet i forhold til prosessenes innhold, årsak og retning.
3. Medbestemmelse skal utøves på alle organisatoriske nivå i virksomheten, slik at tillitsvalgte og 
verneombud gis reell innflytelse på organisering og oppgaveløsning.

Medvirkning – Involvering av den enkelte arbeidstaker
4. Medarbeidere skal trekkes inn i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig og
involveres i størst mulig grad.
5. Forholdene skal legges til rette for medarbeideres innflytelse på organisering og oppgaveløsning 
innen eget arbeidsområde. Jo mer konkret en endringsprosess omfatter og berører forhold som har 
direkte konsekvens for den enkelte arbeidstaker, jo høyere er kravet til medvirkning.



6. På områder der medarbeideres kompetanse er særlig relevant, skal medarbeidere involveres i størst 
mulig grad ut fra faglig ekspertise. 

Informasjon
7. Ledelsen skal uoppfordret gi informasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig under behandling av 
saker slik at medarbeidernes muligheter til medbestemmelse og medvirkning blir reell.
8. Ved informasjonsopplegg i saker av stor betydning for medarbeidere har ledelsen et spesielt ansvar 
for at alle medarbeidere blir særlig godt orientert. Slike orienteringer planlegges sammen med de 
tillitsvalgte.
9. Ansatte og ledere forholder seg til informasjon i linja, det vil si at det kun er utpekte ledere og 
hovedtillitsvalgte som kan uttale seg i media. Saken skal alltid være ivaretatt internt først. 

Endring med utgangspunkt i kommunes kjerneverdier i APRIL
10. Å være løsningsorientert blir viktig i det arbeidet vi har foran oss. Vi må se om det kan finnes 
andre måter å løse oppgavene på som krever mindre ressurser. Videre må politikernes arbeidsgiver 
rolle fremheves. Pålitelighet og respekt er helt nødvendig for å skape tillit og trygghet for nødvendige 
endringsprosesser.
11. Endringsarbeidet skal være basert på tydelige mål, og resultatene skal følges opp gjennom en 
balansert prosess der arbeidsmiljø, kvalitet, brukertilfredshet og økonomiske betraktninger ses i 
sammenheng.
12. Endringsprosessen skal være lagt opp og kommunisert på en slik måte at den synliggjør en
helhetlig sammenheng og logikk.

Vurdering

For å skape balanse i økonomiplanen for perioden 2014 – 2017, vil det være helt nødvendig blant 
annet å kunne redusere driftsutgiftene i organisasjonen, og en krevende oppgave. I denne prosessen er 
det derfor viktig at politikerne, ledere og ansatte arbeider i tråd med vedtatte prinsipper for 
medbestemmelse. Disse er fundamentert på kommunens kjerneverdier, APRIL, og medbestemmelse 
gjennom ansattes representanter.
F.eks. skal ingen ansatte være utsatt for at stillinger foreslås lagt ned med benkeforslag i
kommunestyret, eller gjennom å lese om sin stilling i avisa.

Vedtatte 12 prinsipper for medbestemmelse legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i 
økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

Møte HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04



Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05

Økonomiske konsekvenser

Budsjettprosessen skal føre frem til en samlet innsparing på 2 % for økonomiperioden 2014 – 2017. 
Gjennomføring med arbeid i nedsatte arbeidsgrupper vil kunne føre til merutgifter for enkelte enheter 
da det vil være behov for innleie av vikarer for deltakere av arbeidsgrupper. 

Betydning for folkehelse



Nesset kommune Arkiv: 084

Arkivsaksnr: 2013/1100-2

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 11/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Vedlegg
1 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
2 Mer om regelverket for folkevalgte fra 2014
3 Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014
4 Svarskjema - ny folkevalgtordning fra 2014

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. 
Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare 
gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 
2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik 
vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for 
folkevalgte som trer i kraft 1. januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære 
pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, 
men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte 
skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.



To alternativer for kommuner og fylkeskommuner

Disse endringene medfører at kommuner/fylkeskommuner som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå 
kan velge mellom to alternativer:

1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i 
kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den 
ordinære fellesordningen for de ansatte.

2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære 
fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Kommuneloven § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså 

ikke lovpålagt å ha en slik ordning.

Kommunestyret skal ta stilling til:

 Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte 
 Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte 
 Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes 

(lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) 
 Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir 

som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den 
ordinære ordningen for ansatte.

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken pensjonsordning som 
skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefaler at valg av alternativ gjøres på langsiktig og 
prinsipielt grunnlag.

Praktisk informasjon

 Alle aktive meldes inn i ny ordning 01.01.2014. 
 Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller krav til 

medlemskap. 
 Kommunens valg er ment å være et varig valg. 
 Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner og bedrifter / 

Fellesordningen for fylkeskommuner, og er dermed forsikret for riktig uføre- og etterlattepensjon. 

Hva skjer med gammel ordning?

 Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter 
 Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel ordning 
 Arbeidsgiver skal fortsatt betale:

- Reguleringspremie
- Bruttogarantitilskudd
- Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av 
ventepenger vil ikke kunne forekomme)
- Rentegarantipremie 



Eksempler på årlig pensjonsutbetaling:

Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å 

være ansatt 1.1.2014

 Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000:

Ordning for stortingsrepresentanter kr 41 855,44

Ordning som for kommuneansatte kr 65 961,40

 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:

Ordning for stortingsrepresentanter 47 494,17

Ordning som for kommuneansatte 64 622,32

 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:

Ordning for stortingsrepresentanter 61 666,67

Ordning som for kommuneansatte 68 031,85

Kriterier ved valg av løsning

  Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning

Hva er billigst 
for 
kommunen?

BILLIGST

Det er gjennomsnittet i det totale 
fellesskapet som bestemmer premien i 
kollektive forsikringsordninger.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe 
(høyere lønn og høyere alder) enn 
gjennomsnittet i fellesordningen for de 
kommuneansatte.

Fordi premien blir utjevnet sammen 
med de øvrige ansatte i kommunen, vil 
det være billigst å melde folkevalgte inn 
i fellesordningen.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og 
høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for 
de kommuneansatte.

Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært 
billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at 
denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av 
folkevalgte.

Hva lønner seg 
for 
folkevalgte?

MEST LØNNSOMT

Regneeksemplene viser at 
fellesordningen vil være mest lønnsom 
for de aller fleste.

I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening 
i OTP (offentlig tjenestepensjon), og avslutter 
karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-
ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto 
ordning som kommer i tillegg til opptjening i OTP.

Mulighet for 
AFP?

JA

Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning 
(mot tidligere 65 år). Som for alle andre 
i kommunen vil det væreanledning til å 
gå av med pensjon ved 65 år.

Kommunen kan for folkevalgt i tillegg 
inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år.

NEI

Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i 
Folketrygden.

(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak)



Vurdering

Økonomiske konsekvenser
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Att. rådmann og okonomiansvarlig

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

Folkevalgte i kommunerog fylkeskommunerer i dag tilsluttet Pensjonsordningenfor folkevalgte.Denne tilsvarer
kommunenspensjonsordningfor ansatte, men med særskilte bestemmelsersom bare gjelderde folkevalgte. Kravet
til full opptjeningstider 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1.januar 2014 opphører dagens pensjonsordningog
det må velges en ny pensjonsløsningfor de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingenskyldes endringer
i forskrift om pensjonsordningerfor folkevalgtesom trer i kraft 1.januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledningtil å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen
for kommunens/fylkeskommunensansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få sær-
bestemmelser.Alternativt kan kommunen/fylkeskommunenvelge at folkevalgteskal innlemmesi en særskilt
pensjonsordningetter mønster av den nye pensjonsordningenfor stortingsrepresentanterog regjeringsmedlemmer.

Det medforer at kommunerffikeskommuner som onsker pensjonslosning for defolkevalgte lla kan velge mellom
to alternativer:

Innlemmelsei den ordinære tjenestepensjonsordningenfor de ansatte
Alderspensjonenvil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkes-
kommunen,men med enkeltetilpasninger. Uføre- og etterlatteytelservil også være som i den ordinære felles-
ordningenfor de ansatte.

Pensjonsordningetter monster av ordningen for stortingsrepresentanter
Alderspensjonenvil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelservil være som i den ordinære
fellesordningenfor de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Fra 1.januar 2014 vil alle aktive medlemmeri den nåværende pensjonsordningenfor folkevalgte i KLP bli
innmeldt i hhv. Fellesordningenfor kommunerog bedrifter eller i Fellesordningenfor fylkeskommuner,m.a.o.
meldes de folkevalgte inn i kommunen/fylkeskommunensordinære tjenestepensjonsordningi første omgang.
Det vil også bli fakturert premie sammen med denne.

Hovedkontor Regionskontor KLPSkadeforsikring AS KLPForsikringsservice AS KLP Banken AS

Dronning Eufernias gate 10 Oslo Vågsallmenningen 16 Bergen KLPBedriftpensjon AS KLPKapitalforvaltning AS KLP Kommunekreditt AS

Tlf. 22 03 35 00 Faks. 22 03 36 00 Tlf 03334 Faks 55 54 83 90 KLPEiendom AS KLPFondsforvaltnmg AS



Hvis kommunen/fylkeskommunenvelger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordningsom de
ansatte, vil premien som betales være endelig.For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjons-
ordning etter mønster av ordningenfor stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli å konto og
det vil senere bli foretatt etteroppgjør.

Nærmere beskrivelse av pensjonsordningfor folkevalgte fra 2014, samt oversikt over premiesatser
følger vedlagt.

På www.klp.noInyfolkevalgtordning finnes mer informasjon. På klp.no finner dere også regelverketfor
de to alternative ordningene:

"Offentlig tjenestepensjoni KLP - Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelserfor
folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner"- for de som velger at de folkevalgteskal
innlemmesi fellesordningenfor de ansatte.
"Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner"- for de som velger
særskilt pensjonsordningetter mønster av den nye ordningenfor stortingsrepresentanter.
"Forsikringsvilkår- Offentlig tjenestepensjon i KLP" gjelder også for ny særskilt
pensjonsordningså langt de passer.

Vi ønsker å sende dere regelverketper e-post og viser i denne forbindelse til forespørsel om samtykke til
elektronisk kommunikasjoni vedlegg IIISvarskjema ny folkevalgtordningfra 2014. Dersom dere ønsker
regelverkettilsendt per ordinær post ber vi om tilbakemelding.

Senest innen utgangenav mars 2014 må kommunen/fylkeskommunenbeslutte hvilken pensjons-
ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefalerat valg av alternativ
gjøres på langsiktigog prinsipielt grunnlag.

Vedlagt følger et svarskjema hvor vi ber dere krysse av for ønsket alternativ løsning for de folkevalgte
gjeldendefra 1.januar 2014. Vi ber om at utfylt og signert skjema returneres oss elektronisktil;
"avtaler@klp.no" så snart dere har besluttet hvilkenordning dere ønsker, senest i løpet av mars 2014.

Dersom dere ønsker mer informasjoneller en presentasjon av ny folkevalgtordningog konsekvenser,ta
gjerne kontakt med kunde- og salgsleder for deres fylke.

Vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

didtd“^--
Marianne Sevaldsen
konserndirektør

VedleggI Mer om regelverketfor folkevalgte fra 2014
VedleggII Premie- og tilskuddssatserfor folkevalgte fra 2014
VedleggIII Svarskjema nyfolkevalgtordningfra 2014



Vedlegg I

MER OM REGELVERKET FOR FOLKEVALGTEFRA 2014

Hva skjer med den gamle pensjonsordningen for folkevalgte?

Uavhengigav valget mellomde to alternative fremtidige løsninger for folkevalgtevil de aktive
medlemmeri dagens ordning for folkevalgtebli meldt ut av denne31. desember2013. Deres opptjente
rettigheter på utmeldingstidspunktetblir stående i den gamle ordningen.Det samme gjelder pensjons-
rettighetenefor tidligere utmeldtemed oppsatte rettigheter, og for de som mottar løpendepensjoner
eller ventepenger.

Disse rettigheteneforblir forsikret i den gamle opphørte ordningen for folkevalgte,og endres ikke som
følge av endrede regler for opptjeningfra 2014. For de som har rettigheter i gammel ordning og nå blir
innmeldt i ny ordning, er det gitt regler for hvordan disse skal sees i sammenhengnår pensjonen
kommertil utbetaling.

For rettighetene i den opphørte ordningenvil følgende gjelde fra 2014:

Pensjonsgrunnlagetvil være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelseper 31. desember
2013. For folkevalgtesom har fratrådt vervet tidligere vil pensjonsgrunnlagetvære det
vedkommendehadde på det tidligere fratredelsestidspunktet.
Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleresfrem til pensjonsuttak, på samme måte som i felles-
ordningene.
Alderspensjonkan først tas ut fra fylte 65 år.
Full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid.
Levealdersjusteringog individuellgaranti.
Særskilte regler for maksimal samlet pensjon for opptjening både før og etter 1.januar 2014.

Hovedpunkter for folkevalgte som innlemmes i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte

Folkevalgtesom innlemmesi den ordinære tjenestepensjonsordningenfor kommunen/fylkes-
kommunensansatte vil få tilsvarende pensjonsrettighetersom disse, dog med tilpasninger som
følger av de særskilte bestemmelsenefor folkevalgte. For fullstendigoversikt over disse vises til
"Tillegg til vedtekter - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner".
Disse finnes på www.klp.noInyfolkevalgtordning

De særskilte tilpasningersom vil gjelde for folkevalgte fra 1.1.2014 er:

Hovedintensjoneni ordningener 66 % alderspensjonetter 30 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskappå 1/3 av godtgjørelsefor full stilling.
Pensjonsgrunnlageter den folkevalgtessamlede, faste godtgjørelse.
Aldersgrensener 70 år.
AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen,mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales.
Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningenog pensjon opptjent i.h.t. nye regler
fra 1.januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens§ 7.



Hovedpunkter for den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte

Den særskilte pensjonsordningenfor folkevalgtevil være etter mønster av pensjonsordningenfor
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.For fullstendig oversikt over reglene i den nye
særskilte folkevalgtordningenfor kommuner og fylkeskommunervises til "Særskilte vedtekter -
Pensjonsordningfor folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner".Disse finnes på
www.klp.noInyfolkevalgtordning

Nedenfor følger de viktigste elementenei den nye særskilte pensjonsordningenfor folkevalgte:

Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskappå 1/3 av godtgjørelse for full stilling.
Pensjonsopptjeningentil alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlagetopp til 7,1
grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlagetmellom 7,1 og 12 grunnbeløp.
Krav om minst ett års medlemskapfor rett til alderspensjon.
Alderspensjonenkan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år.
Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon.
Alderspensjonenskal levealdersjusteres.Det leggestil grunn at totalsummen man får i pensjon
blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år.
Pensjonenfastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningenpå uttakstidspunktet.
Eventuellopptjeningav pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne
fastsettes årlig.
Rett til uføreytelseretter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte.
Ved opptjeningstidforut for 1.januar 2014 blir denne medlemstidenomregnet til 30-deler ved
at tiden deles på 16 og ganges med 30.
Rett til ektefellepensjonog barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjons-



ordningenfor ansatte. Medlemstidenomregnes på samme måte som for uføreytelser.
Pensjonsbeholdningenreguleres årlig i samsvar med lønnsvekstenfrem til uttak av alders-
pensjon.
Pensjonenereguleres på samme måte som i folketrygden.

Generelt om nytt regelverk

Premie
Premienefor folkevalgtesom skal omfattes av den ordinære Offentligetjenestepensjonsordningen
omfatter de samme prernieelementerog kreves inn sammenmed premie for andre omfattet av denne
ordningen. For en nærmere beskrivelse av premieberegningen,utjevning,betaling, konsekvenserav
misligholdmv. viser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP §§ 11-16, som er
tilgjengeligpå klp.no.

Endring
Forsikringstaker kan ikke foreta endringer i pensjonsordningfor folkevalgte. KLP kan i forsikrings-
tiden gjennomføreendringer i premier, omkostningstillegg,forsikringsavtalen, samt vilkår og vedtekter
som regulerer avtaleforholdet,når forholdenetilsier at slike endringerer nødvendige,jf. Forsikrings-
avtaleloven § 19-8.

Oppsigelse - Flytting
Forsikringstaker kan si opp pensjonsordningfor folkevalgtemed to måneders frist til opphør
ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved flytting gjelder reglene i Forsikrings-
virksomhetslovenkapittel 11. For ytterligere informasjonom oppsigelseog opphør av den offentlige
tjenestepensjonsordningenviser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP §§ 21,22
og 24, som er tilgjengeligpå klp.no.



Vedlegg II

PREMIE- OG TILSKUDDSSATSERFOR FOLKEVALGTEFRA 2014

For de som velger å innlemmede folkevalgte i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte vil
premiesatsenebli de samme som i Fellesordningenfor kommunerog bedrifter, og som tidligere
meddelt i vårt premieskriv av 1. september i år.

For 2014 vil også de kommuner/fylkeskommunersom velger særskilt ordning for de folkevalgte,bli
belastet premie og tilskudd for disse som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte. Eventuelle
pensjonstilfellerberegnes og utbetales imidlertid i samsvar med regelverketfor den særskilte pensjons-
ordningenfor folkevalgte. Forskjelleni pensjon som er forsikringsmessigdekket (ved innbetalt premie)
og den pensjon som utbetales avregnes mot bruttogarantien.

Eventuelletablering av særskilt pensjonsordningfor folkevalgte i kommunerog fylkeskommunersom
velger pensjonsordningetter mønster av stortingspensjonsordningen,er betinget av at denneordningen
får tilslutning av relativt mange kommunerifylkeskommuner.Dette fordi enhver forsikringsløsningmå
ha et minimumantall forsikrede. KLP vil fra 2014 melde alle de folkevalgte inn i den ordinære pensjons-
ordningenfor de ansatte i kommuner/fylkeskommuner.For de som har valgt særskilt pensjonsordning
for folkevalgtevil det være en forskjell mellomden pensjonen som er forsikringsmessigsikret (ved
innbetalt premie) og den pensjonensom skal utbetales. Denne forskjellenvil vi som nevnt avregne mot
bruttogarantien i 2014. Høsten 2014 vil det bli vurdert å etablere en ny løsning fra 2015, for de som
velger særskilt pensjonsordningfor folkevalgte.Det kan da bli aktuelt å foreta et engangsoppgjør basert
på forskjellenmellom2014-løsningenog den eventuellenye løsningen.Det er grunn til å anta at
premienivået i en eventuellny forsikringsordningvil liggenoe høyere enn satsene for 2014.

Premiesatser 2014 - aktiv pensjonsordning folkevalgte

Premie- og tilskuddssatser i prosent av
pensjonsgrunnlaget- Fellesordningenfor
kommunerog bedrifter

2014

Forsikringspremie 8,59%
TermintiIlegg 0,17%
AdministrasjonstiIlegg 0,40%
Administrasjonsreservepremie 0,17%
Bruttogaranti 1,10%
Sum 10,43%
- Arbeidstakers andel 2,00%
Sum arbeidsgivers andel 8,43%
Tidligpensjon(85-årsregel og AFP 65-66) 1,00%

Tilskudd til Overforingsavtalens Sikringsordning og evt. kontingent til Pensjonskontoret kommer i tillegg og
fl-emkommer på åretsforste kvartalsfaktura.

Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent
av premiereserven- Fellesordningenfor
kommunerog bedrifter

Reguleringspremie
Rentegarantipremie

2014

5,00%
0,18%

Rentegarantipremie er prisen for forsikringsselskapets garanterte minimumsavkastning til kundene. Vårt
anslagfor rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefolje som i 2013.



Premiesatser 2014 - opphørt pensjonsordning folkevalgte

Arbeidsgivervil fremover bli belastet følgende premie- og tilskudd for den opphørte ordningen:

Bruttogarantitilskudd
Tilskudd til allerede løpende ventepenger
Reguleringspremie
Rentegarantipremie

Premie-og tilskuddssatseri prosentav forsikret 2014
alderspensjonsbeløp- Pensjonsordningenfor
folkevalgte

Bruttogaranti 2,00%
Ventepenger 4,30%

Sum arbeidsgiver 6,30%

Bruttogaranti beregnes av sum forsikret alderspensjonsbeløpfor folkevalgte i deres ordning. Dette
utgjør per oktober 2013:
kr 425 412.

2) Tilskudd ventepengerberegnes av forsikret alderspensjonsbeløpfor folkevalgteunder pensjonsalder i
deres ordning. Dette utgjør per oktober 2013:
kr 923 968.

Prognosepremie-og tilskuddssatseri prosentav 2014
premiereserven

Reguleringspremie 4,10%
Rentegarantipremie 0,18%

Vi minner om at alle satserfor bruttogaranti, ventepenger, reguleringspremie og rentegarantipremie
er prognoser. Endelig oppgjorfor disse blirforst foretatt etter årets slutt og nærmere spesifikasjon vil

.freinkomme i kontoutskriften dere mottar i mai hvert år.



Vedlegg III

Skjemaetbes returnertKLPsompdf-fil
til vår e-postadresse:

avtaler@klp.no

Forsikringstakernr.: 01543 001

SVARSKJEMA NY FOLKEVALGTORDNING FRA 2014 - Svarfrist 01.04.2014

Valg av ny pensjonsordningfor de folkevalgte gjeldende fra 1.1.2014

Kryss avfor valgte alternativ nedenfor:

Alternativ 1

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommuneinnlemmesi pensjonsordningenfor våre ansatte i KLP.

Samtidig inngås avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte (sett kryss hvis dette ønskes som tillegg i avtalen).

Alternativ 2

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommuneinnlemmesi særskilt pensjonsordningfor folkevalgte i KLP,
etter mønster av pensjonsordningenfor stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Vilkår og vedtekter per e-post

Vi ønsker å sende dere forsikringsvilkår,vedtekter og eventuellavtale som gjelder for pensjons-
ordningeni KLP per e-post. Kryss av og fyll ut e-postadresse dersom dere samtykker til dette.

E-postadresse:

Nesset Kommune

Sted. dato Underskrift av Dersonsom kan forDliktekommunen/fvlkeskommunen



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/11-2

Saksbehandler: Toril Melheim Strand

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 12/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre 06.02.2014

Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt framlegg til 
vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
1. Ordføraren varaordføraren
2. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 50/13 «Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av 
stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen» den 20. juni 2013 dette vedtaket:

«Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.



Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om styrerepresentasjon
og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 2014,
set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til same formål,
søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde kontorplass for stiftinga.»

I hausthalvåret 2013 valde prosjektgruppa å prioritere og få på plass dei ideelle eigarane først, dei som 
skal delta i driftsselskapet/ stiftinga Eresfjord folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen (EFfm). 
Det er dei ideelle eigarane som skal vere med å sikre at innhaldet i skolen blir i tråd med overordna 
målsetting. 

75 % av stiftingskapitalen frå dei tilspurde er på plass. I tillegg har vi så langt fått tilsegn om 18 000 kr
frå to organisasjonar og nokre privatpersonar etter utsendinga av husstandskriv i november. Vi ventar
på fleire svar og vonar å komme i hamn med dei obligatoriske 100 000 kr før stiftingsmøtet, som 
førebels er fastsett til den 13. februar 2014. Styret i den nyoppretta stiftinga vil då stå som søkar av ein 
ny og forbetra søknad før 1. april 2014.

Dette er oversikt over dei som har fått søknad og status for svar for dei som vil vere medstiftarar pr. 
16.01.14:

• Nesset kommune   35’ Ok 35’ vedtak 20.06.13
• Møre og Romsdal fylkeskom.  10’ saka utsett 10.12.13
• Bjørnsonfestivalen   10’ Ok 10’ vedtak 20.09.13
• Norsk Folkehjelp  avd. Nesset 10’      Ok 10’ vedtak 30.09.13
• Amnesty International      10’ ventar på svar
• Molde og Romsdal Turistfor.    5’ ventar på svar
• Eira Ungdomslag                4’ Ok 4’ vedtak 29.08.13
• Vårsol 4H        4’ Ok 4’ vedtak 09.09.13
• Eresfjord Musikklag     4’ Ok 4’ vedtak 05.09.13
• Eresfjord Idrettslag     4’ Ok 4’ vedtak 13.09.13
• Eresfjord Bygdalag        4’ Ok 4’ vedtak 20.09.13
Nye:
• Private Ok   2’ i grunnkap. + 1’ i gåve/ tilskot
• Nesset Fjellstyre Ok 10’ vedtak 12.12.13
• Lions Club Nesset  Ok   5’ vedtak 16.01.14

Stiftelseskapital (eigarfordeling):100’ ok 92.000 kr

Vi ventar på svar og vonar fleire både private og organisasjonar vil melde seg.

Vedtekter for stiftinga EFfm

Det er stiftelsesmøtet som bestemmer vedtektene for den nye stiftinga, men kommunestyret vil som 
den største eigaren ha stor innverknad på dette vedtaket. Utkast til vedteker er lagt ved saka.

Merknad:
I saksutgreiinga til sak F-128/13 (21.nov.) står det «No har den avgåtte regjeringa lagt fram forslag til 
statsbudsjett. Der vart det ikkje opna for nokon av dei sju nye folkehøgskulane som hadde søkt om å få 
starte opp. Det er heller ikkje truleg at den nye regjeringa vil endre på det i sitt første budsjett.»
I ettertid kan vi konstatere at dette stemmer ikkje lengre. I avisa Fedrelandsvennen kan vi lese «Når 
Kristiansand Folkehøyskole starter opp i 2015, vil tjue plasser være forbeholdt unge mødre og elever 
som har droppet ut.» På nettstaden til Norges Kristelege Folkehøgskolelag står det:



«Ny folkehøyskole i Kristiansand: Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) får penger til å etablere en 
folkehøyskole for unge mødre. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) opplyser at det er klart i dagens borgerlige 
budsjettavtale med regjeringen.»
Kristiansand Folkehøgskole har søkt sidan 2003. Dei stod fremst i den køen som er sortert etter 
søknadstidspunkt. Det er gledeleg å konstatere at det er vilje til å satse på nye folkehøgskolar. 

Vurdering

I høve departementet og andre beslutningstakarar vi vil ha med på laget, er det viktig å synleggjere
både vilje, evne og idealisme for prosjektet. Ei nyoppretta stiftinga samansett av både offentlege, 
private og ideelle eigarar vil synleggjere det. 

Kommunen blir største eigar i stiftinga. Det er då rimeleg at kommunen krev å få styreleiar og ein 
styremedlem. Dersom ordføraren blir valt vil kommunestyret kunne følgje utviklinga tett og det vil 
vere uavhengig av kor mange år det måtte gå før vi får ja på søknaden.

Avtalen som er inngått med Eira Gjestegård varer fram til 31.12.2015. Dersom vi ikkje har fått ja før 
det tid, vil kommunestyret måtte ta stilling til korleis vi skal handtere søknaden vidare.

Økonomiske konsekvenser

Etter § 14 i stiftingslova er det krav om minimum 100 000 kr i grunnkapital, årleg rekneskap, revisjon, 
registreringsgebyr og eit årleg beløp til stiftelsestilsynet. For små stiftingar er registreringsgebyret 970 
kr og årleg beløp 650 kr/år. Kommunestyret har tidlegare gjort vedtak om å gå inn med 35.000 kr av 
grunnkapitalen. Det som er nytt i denne saka, er siste punktet i framlegg til vedtak: «Ordføraren får 
fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 10.000 kr for å oppfylle stiftingskravet på 100.000 
kroner». Dette fordi vi ikkje har fått på plass meir enn 87.000 kr i grunnkapital pr 16.1.14.

For at stiftinga skal kunne halde fram arbeidet er det viktig å ein dagleg leiar som har tid og ressursar 
til å drive arbeidet. Kommunestyret har sikra ei 30% stilling fram til utgangen av april. Styret i 
stiftinga må vurdere situasjonen vidare framover.

Betydning for folkehelse



Nesset kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2013/1116-5

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 13/14 23.01.2014

Klage på vedtak angående gebyr for vann- og avløp

Vedlegg
1 Krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter
2 Svar på krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter
3 Klage, krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår at kravet om tilbakebetaling av kommunale avgifter fra Marianne Stubø avslås. 
Dette begrunnes med at belastede vann- og avløpsavgifter har vært i tråd med forurensingsforskriften, 
gammel forskrift om vann- og avløpsgebyr og kommunens praksis.

Saksopplysninger

I brev fra 10.11.2013 stiller Marianne Stubø krav om tilbakebetaling av kommunale avgifter. Marianne 
Stubø mener hun ikke skulle ha betalt for vann og avløp, da huseier allerede betalte for vann og avløp. 
Marianne Stubø ønsket i sin tid egen søppeldunk, noe kommunen ordnet. Det ble da vurdert at hun 
hadde en egen boenhet hos huseier, og det har siden blitt fakturert kommunal avgift for vann og avløp. 

I brev fra 11.12.2013 nevnes følgende opplysninger fra matrikkelen: Gbnr 55/1, våningshus 
tomannsbolig med to piper, eier Steinar Stubø. Marianne Stubø leier/ bor i egen leilighet i 
tomannsbolig. Nesset kommune aviser kravet om tilbakebetaling av kommunale avgifter fra Marianne 
Stubø, begrunnet med at leiligheten hennes er å betrakte som en egen boenhet. Videre opplyser Nesset 
kommune at det i forbindelse med innføring av forbruksbasert vannforbruk vil gebyr for vann og avløp 
endres i 2014. Eier av GID 55/1 har oppgitt at han ønsker stipulert forbruk ut fra bruksareal for 
tomannsboligen. Dette vil da inkludere leiligheten til Marianne Stubø.

I brev fra 15.12.2013 påklager Marianne Stubø vedtaket fra 11.12.2013, hvor Nesset kommune aviser 
kravet om tilbakebetaling av kommunale avgifter. Marianne Stubø mener begrunnelsen for avslaget er 
feil, hvor leiligheten hennes er å betrakte som egen boenhet med referanse til byggeforskriften. 
Marianne Bugge referer til selvkostprinsippet i forurensingsforskriften § 16-2, og opprettholder sitt 



krav om tilbakebetaling av innbetalt vann- og avløpsgebyr, som har urettmessig blitt innkrevd i flere 
år.

I krav og påklage fra Marianne Stubø er det ikke nevnt hvor mange år tilbakebetaling av kommunale 
avgifter hun krever. 

Vurdering

Forurensingsforskriften § 16-2 gir kommunen åpning for å beregne gebyr for en eiendom under ett, 
eller separat for den enkelte boenhet. I alle tilfelle er eiere av fast eiendommen ansvarlig for gebyrene 
overfor kommunen. I henhold til dette har Nesset kommune rett til å kreve inn gebyr for separate 
boenheter. Men det er likevel eier av fast eiendom som sitter på endelig ansvar for at gebyr blir betalt.

Forurensingsforskriften § 16-2. Generelt om beregningen. 

Gebyrene for eiendom som brukes som bolig, skal beregnes for hele eiendommen under ett eller 
separat for den enkelte boenhet. Eier av fast eiendom er i alle tilfelle ansvarlig for gebyrene overfor 
kommunen.

I Nesset kommune har det i alle år vært praksis å kreve inn kommunale gebyrer per boenhet. Den 
gamle lokale forskrift var utformet etter denne praksisen, da en betalte en fast avgift per boenhet. Det 
er mange tilfeller som ved saken til Marianne Stubø i Nesset kommune, hvor en har gårdsbruk med 
flere husstander/ boenheter, eller leilighetskompleks med to eller flere leiligheter. Ved den gamle 
lokale forskrift ville det være urimelig ovenfor kommunen og med- abonnenter, at eksempelvis 10 
husstander/ boenheter på en eiendom skulle kunne betale gebyr for kun en boenhet. Dette ville ikke stå 
i forhold til faktisk forbrukt vann på eiendommen.

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nesset kommune ble vedtatt av kommunestyret i Nesset 
kommune 3.2.2011 i medhold av lov om kommunale vass - og kloakkavgifter §3 av 31.mai 1974 nr. 
17 med endringer. Ved den nye lokale forskrift vil gebyrene for private abonnenter kreves inn valgfritt
etter faktisk målt forbruk (vannmåler), eller stipulert forbruk etter bruksareal. Da vil faktisk forbruk 
eller bruksareal sette størrelsen på vann og avløpsgebyret på en eiendom, avhengig av det totale målte 
forbruket eller totale bruksarealet, og ikke antall boenheter.

Kravet fra Marianne Stubø må vurderes ut fra gammel forskrift om vann – og avløpsgebyr, hvor hver 
enkelt boenhet må betale kommunale gebyr. Det vil da være urimelig ovenfor kommunen og med-
abonnenter at to boenheter skal betale kun ett vann – og avløpsgebyr. Belastede vann- og 
avløpsavgifter har vært i tråd med forurensingsforskriften, gammel forskrift om vann- og avløpsgebyr 
og kommunens praksis.

I forbindelse med innføring av ny forskrift om vann – og avløpsgebyr (forbruksbasert vannforbruk) vil 
gebyr for vann og avløp endres i 2014. Eier av GID 55/1 har oppgitt at han ønsker stipulert forbruk ut 
fra bruksareal for tomannsboligen. Dette vil da inkludere leiligheten til Marianne Stubø. Det er da eier 
av GID 55/1 som vil bli belastet kommunalt vann – og avløpsgebyr for hele eiendommen, og som 
eventuelt må bestemme om avgiften skal fordeles mellom beboere på eiendommen.

Økonomiske konsekvenser

Det vil være mange lignende saker i Nesset kommune. Skulle Marianne Stubø få medhold i sitt krav, 
bør dette gjelde alle abonnenter/ boenheter i samme situasjon. Dette vil få betydelig økonomiske 
konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
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Marianne Stubø

Stubøveien 41

6460 Eidsvåg Eidsvåg 10.11.2013

Nesset kommune

Teknisk drift

Kommunehuset

6460 Eidsvåg

Krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter.

I forbindelse med innføring av ny ordning vedrørende forbruksbasert vann- og avløpsgebyr, 

er jeg blitt gjort oppmerksom på at jeg har blitt avkrevd for mye avgift.

Jeg bor i mine foreldres hus som har kun ett vanninntak og en septiktank. Mine foreldre 

betaler både vann og kloakk for hele huset. 

For mange år tilbake ønsket jeg å ha min egen søppeldunk, og kommunen ordnet dette. Det 

var i den sammenheng at jeg ble tillagt å betale alle kommunale gebyr.

Dette er feil, fordi huseier betaler for vann og kloakk for hele huset. Slik det har blitt gjort 

fram til i dag har det blitt betalt dobbelt opp for vann og kloakk.

Dette har pågått i mange år, og jeg krever derfor tilbakebetalt det jeg har betalt for mye.

Mine kommunale avgifter må for framtiden rettes opp til kun å omfatte feie- og 

renovasjonsgebyr.

Med vennlig hilsen

Marianne Stubø



Nesset kommune 

Servicekontoret

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Marianne Stubø
Stubøvegen 41
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2013/1116-2 Hege Jørstad, 71 23 11 04 11.12.2013

Svar på krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter

Viser til brev av 10.11.13 vedrørende krav om endring og tilbakebetaling av kommunale avgifter.

Saksopplysninger: 
Opplysninger fra matrikkel: Gbnr: 55/1,våningshus tomannsbolig med 2 piper, eier Steinar 
Stubø. Marianne Stubø leier/bor i egen leilighet i tomannsbolig. 

I Forskrift om tvungen renovasjon, § 3, defineres en abonnementsenhet slik: «En boenhet som er 
bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i 
byggeforskriftene.» Dette utløser gebyrplikt for kommunale gebyr.

I forbindelse med innføring av forbruksbasert vannforbruk 2013/2014 vil gebyr for vann og 
avløp endres. Eier av 55/1 har oppgitt at han ønsker stipulert forbruk ut fra areal for 
tomannsboligen, som inkluderer din leilighet.

Vedtak: 
 Gebyrer for vann- og avløp opphører for en leilighet i tomannsbolig på gbnr. 55/1 

Begrunnelse: Stipulert forbruk fra 1.1.14
 Krav om tilbakebetaling av kommunale avgifter avslås. Begrunnelse: Leiligheten er å 

betrakte som egen boenhet.

Vedtaket er truffet med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og avfall, forskrift om
tvungen renovasjon i RIR-kommunene og Kommunestyrevedtak 52/11, reglement for
saksbehandling ved søknad om fritak/endring i kommunale gebyrer.



Side 2 av 2

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nesset kommune, 6460 Eidsvåg. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet
Kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem.

Med hilsen

Hege Jørstad
konsulent



Marianne Stubø

Stubøveien 41

6460 Eidsvåg Eidsvåg 15.12.2013

Nesset kommune

Teknisk drift

Kommunehuset

6460 Eidsvåg

Klage på vedtak ang, gebyr for vann- og avløp.

Ref.2013/1116-2.

Begrunnelsen for avslaget i vedtaket var at leiligheten er å betrakte som egen boenhet med 

ref. til byggeforskriften. Dette har ingenting med grunnlaget for om det skal betales avgift på 

boenheten eller ikke. Det er om den har egen tilknytning som er avgjørende. Refererer til 

selvkostprinsippet i forurensningsforskriftens §16.

Det er alltid eier av eiendommen som er ansvarlig for gebyrene overfor kommunen(§16-2). 

Jeg er kun leietaker og benytter samme tilkoblinger som huseier betaler for. Selv om det nå 

innføres forbruksbasert vannforbruk, medfører dette ingen endring i tilkoblingen til 

kommunens vann og avløpsnett. Forurensningsforskriften slår fast at selvkostprinsippet 

gjelder for beregningen. Det betyr at en kommune ikke kan kreve mer i vann- og avløpsgebyr 

enn at det dekker nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Dette betyr 

igjen at kommunen ikke har anledning til å kreve avgift av leietaker men kun av huseier, så 

lenge utleieenheten ikke har egen tilkobling til vann og avløp.

Opprettholder derfor mitt krav om tilbakebetaling av innbetalt vann- og avløpsgebyr, som har 

urettmessig blitt innkrevd i flere år.

Med vennlig hilsen

Marianne Stubø



Nesset kommune Arkiv: 053/003

Arkivsaksnr: 2012/1445-11

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 14/14 23.01.2014

Klage - F sak 094/13 - Fradeling GID 053/003 - Lars Sæter

Vedlegg
1 Klage på avslag om fradeling av hyttetomter
2 Klagesak etter plan- og bygningsloven - oversendelse av klage
3 Særutskrift - Fradeling av hyttetomter på Meisalfjellet - GID 053/003 - Dispensasjon fra 

kommuneplanen om krav til reguleringsplan
4 Vedr forespørsel om utarbeiding av reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 53 bnr 3 

på Meiselfjellet i Nesset
5 Søknad med underskrifter
6 Kart
7 Klage på utskilling av hyttetomt
8 Klage på utskilling av hyttetomt

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 29.11.2012 og brev av 21.10.2013. 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser og tillater fradeling av en parsell (nr 3) på eiendommen GID 053/003. 

Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan med følgende begrunnelse;
Det dreier seg om fradeling av ei tomt. Det legges til grunn at eiendom GID 053/003 er en av 
eiendommene like vest for Meisalvatnet hvor det er bygd minst antall hytter. 

Nesset kommune påpeker at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for Meisalvatnet, må 
utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess.  

Saksopplysninger

Formannskapet behandlet i sak 094/13 søknad fra Lars E. Sæter om fradeling av 3 parseller fra 
eiendom GID 053/003. Det ble fattet følgende vedtak;



« Det vises til søknad av 29.11.2012 fra Lars Eivind Sæter der det søkes om fradeling av 3 hyttetomter, 
a 0,7 dekar, fra eiendommen GID 053/003.

Omsøkte parseller ligger i et område avsatt til utbyggingformål – fritidsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Det gis ikke dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen.

Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for området som grunnlag for eventuell fradeling». 

Lars Sæter har i brev av 21.10.2013 klaget på dette vedtaket. Han ber om at søknaden blir behandlet på 
nytt, men ønsker da fradeling av ei hyttetomt i stedet for 3 tomter. Det påpekes at på grunn av 
tomteprisen vil det ikke lønne seg med en omfattende reguleringsplan.  Det er muntlig presisert at det 
er parsell nr 3 som nå søkes fradelt.

Klagen er fremsatt innen klagefristen. Lars Sæter sendte klagen direkte til Fylkesmannen i Møre 
Romsdal som i brev av 30.10.13 oversendte denne til Nesset kommune for videre behandling.

Vurdering

Rådmannen mener det ikke kan legges stor vekt på økonomiske forhold for å fravike krav om 
reguleringsplan. Det vil da være vanskelig å definere grensen for hvor mange tomter som kan fradeles,
uten at det stilles krav om reguleringsplan. 

I området vest for Meisalvatnet er det over en lang tidsperiode fradelt en del hyttetomter på 
forskjellige eiendommer. Rådmannen mener derfor at når grunneier nå ikke ønsker å fradele mer enn 
ei hyttetomt, kan krav om reguleringsplan fravikes. Rådmannen legger og vekt på at grunneieren ikke 
har vært aktiv med å selge hyttetomter tidligere, sammenlignet med andre grunneiere i området. På 
eiendom GID 053/001 er det bygd ei hytte i området ned mot Meisalvatnet.  

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Rådgivar Bente Thornes Kosberg, 71 25 84 78

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

30.10.2013
Deres dato

Vår ref.

2013/7087/BETH/423.1
Deres ref.

2bia U-(11S-
Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune - klagesak etter plan- og bygningsloven - oversendelse av
klage

Det vises til vedlagte brev fra Lars E. Sæter, der det klages på vedtak i sak 094/13 om avslag
på fradeling av hyttetomter.

En klage på et kommunalt vedtak skal settes fram for kommunen som har truffet vedtaket,
og kommunen skal gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33.
Kommunen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal kommunen avvise klagen. Såfremt
kommunen ikke finner grunn til å avvise klagen, eller oppheve eller endre vedtaket, skal
saken sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Klagen sendes med dette over til kommunen for slik forberedende klagebehandling.

Med hilsen

Bente Thornes Kosberg (e.f.)
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: Brev fra Lars E. Sæter datert 21.10.13

Kopi:
Lars E. Sæter 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

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



Nesset kommune Arkiv: 053/003

Arkivsaksnr: 2012/1445-7

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 94/13 19.09.2013

Fradeling av hyttetomter på Meisalfjellet - GID 053/003 - Dispensasjon fra 
kommuneplanen om krav til reguleringsplan

Vedlegg
1 Søknad med underskrifter
2 Kart
3 Klage på utskilling av hyttetomt
4 Klage på utskilling av hyttetomt
5 Vedr forespørsel om utarbeiding av reguleringsplan for deler av 

eiendommen gnr 53 bnr 3 på Meiselfjellet i Nesset

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 29.11.2012 fra Lars Eivind Sæter der det søkes om fradeling av 3 hyttetomter, a 
0,7 dekar, fra eiendommen GID 053/003.

Omsøkte parseller ligger i et område avsatt til utbyggingformål – fritidsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Det gis ikke dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen.

Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for området som grunnlag for eventuell fradeling. 

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Det vises til søknad av 29.11.2012 fra Lars Eivind Sæter der det søkes om fradeling av 3 hyttetomter, a 
0,7 dekar, fra eiendommen GID 053/003.

Omsøkte parseller ligger i et område avsatt til utbyggingformål – fritidsbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Det gis ikke dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommuneplanen.



Det må foreligge en godkjent reguleringsplan for området som grunnlag for eventuell fradeling. 

Saksopplysninger

Lars Sæter søker om fradeling av tre parseller fra eiendommen GID 053/001. Omsøkte tomter ligger 
ved Meisalvatnet i et område avsatt i kommuneplanens arealdel utbyggingsområde - fritidsbebyggelse.

Søknaden er begrunnet med følgende forhold; ” søker om fradeling fordi vi ønsker å selge noen 
hyttetomter i området der det er lite hytter og fint turterreng, dette etter etterspørsel fra kjøpere. 
Området er definert og inne kommuneplana som hytteområde, og tilrettelagt for hyttebeboere med 
bomveg, parkeringsplass og andre ordnede forhold. ”

I henhold til arealbruksbestemmelsene i kommuneplanen skal det innenfor utbyggingsområder ikke 
tillates fradeling før området inngår i en godkjent reguleringsplan. Det må derfor vurderes om det skal 
gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen, jfr pbl § 19-2. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.
Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker.

Nesset kommune har mottatt to merknader til søknaden fra Lars Sæter om fradeling av tre hyttetomter.
 Brev, 07.02.13, fra Stein Sæter som påpeker at han har tinglyst rett til hyttetomt på garden 

Damman, og mener at det ikke må utskilles flere hyttetomter. Krever at det blir laget 
reguleringsplan for området



 Brev, 07.02.13, fra Vigdis J. Nesset. Hun har hytteeiendom GID 053/033 og protesterer på 
planene mot utlagte hyttetomter. Krever at det blir laget reguleringsplan for området. 

Vurdering

Når det gjelder innkomne merknader til fradelingssøknaden mener rådmannen at kommentarer fra 
Stein Sæter tas til orientering. Det er inngått privatrettsavtale vedr fremtidig hyttetomt. I følge 
søknaden om fradeling fremgår det at en av de omsøkte parseller er tiltenkt Stein Sæter. 

Vigdis J. Nesset besitter hyttetomt i området og anses å være part i saken. Som hytteeier krever ho at 
det lages reguleringsplan for området, før det kan fradeles hyttetomter. 

I 2011 besvarte Nesset kommune henvendelse fra konsulentfirma som på vegne av grunneier sonderte 
mulighetene for hyttebygging på eiendom GID 053/003, og eventuell samarbeid med andre grunneiere 
i området. Dersom kommunen ikke imøtekommer søknaden helt eller delvis kan konsekvensen trolig 
bli ei såkalt frimerkeplan for eiendommen GID 053/003.

Da kommuneplanen er ganske nylig vedtatt mener rådmannen en bør være restriktivt med å gi 
dispensasjon fra krav om reguleringsplan for tilrettelegging av tomter i avsatte utbyggingsområder. 
Det kan og påpekes at Nesset kommune nettopp har godkjent en reguleringsplan for hytteutbygging 
mellom Meisalvatnet og Kvennsetvatnet. Med forebehold om at Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
trekker sine innsigelser, er det lagt til rette for mange regulerte hyttetomter ved Meisalvatnet. 

Dersom formannskapet går inn for å gi dispensasjon fra krav om reguleringsplan, bør en ta stilling til 
antall tomter som aksepteres og eventuelt påpeke hvilke tomter som må utgå.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for kommunen.

Betydning for folkehelse
Anses ikke å være forhold som skal tillegges vekt i vurdering av dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan.



Nesset kommune 
Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Allskog v/ Ellen Kristin Moe
Ingvald Ystgaards  v. 13 A
7047  TRONDHEIM

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2011/1261-2 Hogne Frydenlund, 71 23 11 83 30.09.2011

Vedr forespørsel om utarbeiding av reguleringsplan for deler av eiendommen 
gnr 53 bnr 3 på Meiselfjellet i Nesset

Det vises til Deres e-post av 23.09.2011.

Det er flere områder ved Meisalvatnet som i kommuneplanens arealdel er avsatt til område for 
hyttebygging.

Rådmannen er av den oppfatning at videre hyttebygging i området må avklares i en 
reguleringsplanprosess fremfor behandling av enkeltsøknader om fradeling. 

I forslag til ny kommuneplan er det videreført områder for fritidsbebyggelse i området vest for 
Meisalvatnet. 

Kommuneplanen er en overordnet plan og det hender at planområdet for en reguleringsplan ikke 
er sammenfallende med kommuneplanen. I slike saker må planbeskrivelsen innehold en 
vurdering i forhold til eventuell krav om konsekvensutredninger jfr pbl. § 4-2 / KU- forskrifta §§ 
3 pkt d og 4.
Det må fremgå hva som er avvik i forhold til eksisterende k-plan og ny k-plan. 

Generelt er det en fordel at flere eiendommer/ større område inngår i ett planområdet. 
Slik teigstrukturen er i det aktuelle området bør planen omfatte flere eiendommer. 
Det kan opplyses om at eier av eiendom GID 053/001 (Anders G. Myrset) har søkt om fradeling 
av tomt.

Det bør sonderes mulighet for at i alle fall denne, og eventuell andre eiendommen er aktuelle å ta 
med i planarbeidet.
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Konklusjon:
1. Nesset kommune har trolig ingen innvendinger om igangsetting av planarbeid, men det 

bør sonderes mulighetene for å trekke inn andre eiendommer i planarbeidet.
2. Det må avholdes et formelt oppstartsmøte med Nesset kommune  der en gjennomgår 

nærmere aktuelle tema som bør settes fokus på/ tas hensyn til i det videre planarbeid.

Med hilsen

Hogne Frydenlund
miljøvernleder

Kopi til:
Anders G. 
Myrset

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Lars E Sæter 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL



Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-1m

Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Pb1§ 20-1m,
oppmålingsforretning etter Ml § 33.
M1§ 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

2:1 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matsikkelloven § 33

Journalforing/stempel:__

NESSFT k(flj INE"

10 DES.2012

Eiendom

Gnr

63 1.)
Festenr. Seksjonsnr.

ruksnavniaresse:

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pb1§ 20-1
og matrikulering etter
Ml § 5.

Sakstype, phl § 20-1, oppretting av

Nygrunneiendom

Ny anleggseiendom

Nyttjordsameie

o Ny festegrunnover 10 år

Arealoverføring

Deling ihht.

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan(eldre
lovverk)

2Privat forslag

0 Annet:

Søknad om dispensasjon jf. phl § 19-1:

Plan-ogbygningslov

fl Kommuneplan

O Reguleringsplan

Bebyggelsesplan(eldrelovverk)

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter M1§ 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

C1Sammenslåing(matrikkelforskr. § 43)

Føring av referansetil eksisterendegrense,(matrikkelforskr § 44)

0 Føring av samletfasteiendom(matrikkelforskr. § 45 (21)

Registreringav (ekisterende)uregistrertjordsameie(matrikkelforskr.§ 32,ML §§34, 6(særligegrunnerer)

Matrikulering av eksisterendeumatrikulertgrunn (matrikkelforskr § 31 ML §§34, 6(særligegrunnerer)

o Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

11X1Grunneiendom 1:1Anleggseiendom 0 Jordsameie 0 Festegrunn 0 Arealoverføring

Må besvares:

A) Ønskes gjennomført uten B) 0 Ønsker å utsette oppmåling C) 0 Ønsker etter szerlige
ugrunnet opphold. og matrikulering til rnndangitt grunner å glennomføre
(Kommunensfrister 16 ukeretter nedenfor (Kanetterrekvirentens matrikulering, men utsette
pb1-vedtak,§ 20-1m + event vinter- ønske utsettesi inntil3 år. Etter3 år fullføring av oppmålings.
forskrift,matrikkelforskriften§ 18 3) fallertillatelsenetterpb1§ 20-1m forretningen.

bort.) (matrikkelforskriften§ 25)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullføri ikke len er enn 2 år.
For alt C); angivelseav særligegrunner(eventuelt i egetvedlegg):

Oppmålingsforretning formatrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

o Klarlegging av eksisterendegrenser(eventuelt grensepåvisning)(matrikkelforskr § 36)

Grensejustering(matrikkelforskr.§ 34)

Uteareal til eierseksjon(jf. merseksjonsloven§ 7, matrikkelforskr.§ 35)

Registreringav (ekisterende)uregistrertjordsameie(matrikkelforskr.§ 32) (se ogsåfelt

o Matrikulering av eksisterendeumatrikulertgrunn (matrikkelforskr.§ 31) (se ogsåfelt 1.1)

o Annet (angi hjemmel):



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adressepå kjøper/fester
før deling journal nr.

72,-»
2 70 o/

Gnr/Bnr/Fnr./SnrParsellen(e)
skal
benyttes
til

119(Selvstendigbruksenhet 0 Tilleggsarealtil

Offendig friluftsområde

Offentlig veg

Kommunikasjonsarealltekn.anlegg

Bolighus

•

Offentlig virksomhet

fi< Fritidshus o Landbruk/Fiske

Industri/Bergverk o Naturvern

Offentlig vannverk C Privat felksvannverk. Tdknytningstillatelsevedlegges

Annet:

Offemlig avløpsanlegg

;4,141—C

Privat enkeltanlegg

Privat fellesanlegg

Beskriv:

Adkomst

Pb1§661

Vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

Pb1 65

Avløp

Pb1§ 66.2

Varehandel/bank/forsikring/hotell/resLaurant

Riks•/fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

1:1 Avkjørselstillatelsegitt (vedlegges)

Kommunal veg

Ut;idet bruk av eksisterendeavkjørsel

Søknadom avkjørseltillatelseverllegges

Pnvat veg/

o Adkomstsikret ifølge

vedlagtedokument

Utslippstillatelsegitt (vedlegges)

•

Søkn om utslippstillatelsevedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagtedokument

Nr.fra - til Ikkerelevant

Partsliste/naboliste (altemativt nyttess. 4 eller kvitleringsskjema for rekommandertsending)

Kartog situasjonsplaner

Avtaleom veg/adkomst,inkl. kart

Privateservituuer

Uttalelser/samtykkefraandreoffentlige myndigheter

Skjemaforkravom sammenslåing

Andreavtaler,dokumentasjon

Andrevedlegg

Bekreftelsepå/erkheringom at det er ordnetopp i / ikke foreliggerheftelser,
urådi etereller andrerestriks-onersom er til hinderformatrikulerin
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Andre opplysninger
(foreksempelrettighetshavereav
betydning)

& '1,?•~9 da2
Posty

‘pY

Underslatft

-24415 C;i4 cdL. SCr251ELN
Tlf

Postnr Sted.

Dato Undersknft

Sted:

TifNavn

Adresse

E-post

Sted

Navn

E-post

Sted

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Lai-4

Fakturaadresse: Navn

(Dersnin dette er en annen enn Qtat...45
hjemmelshaver):

2 S T62-1'W-5> Postnr

3 h-P" krd ic. T01/&A/

Sted

Ilf q 710111K

Eventueltutfyllendemerknader:

j22,~ (,7n. ,u1 9/74-hgt å eilep_.

1-72,e/1::'f7,y Å. c&I ol.er ci221 er 4/e /

0(i-,pld it2fS/e~I73./ C/2/2» 44( ell-eiyxd 1-9 bwe

(inlitdd er o 6y u. i‘,~ cA 15-5‘-in

deerni, 54_4'efieda9E 


pweriiat.'ke r Lktm sy dre 51z:ervab
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Na;:i4.6„,

Adresse: Navn- Adresse

Eiendom (gnr., bnr.. fnr.. snr): Panssulling.

6-3 iz
Sted: Undersbift:<_d2d

Bendom (gnr.. bar., fnr.. snr). Partsstilling.

Sted: Dato: Underskrift:

Navn: Adresse Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted:Dato: Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., tbr., snr): Partssolling: Eiendom (gnr, , bar., (nr., snr): Pansstiliing

Sted:Dato: Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., (nr.. snr): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling:

Sted:Dato. Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Eiendom (gnr, bnr., fnr.. snr): Pansstilling

Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift
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••5

Eiendom (gnr.. bnr., fnr, , snr):

Navn: Adresse:

t'vS • 1\l'eAS i t&C) (,

Navn

..,i2,16146
Eien om (gnr.. bnr.. fnr.. snr): Partsstilling:

AidiGC) 53/42.


Adresse

6')$'

Partsstilling:

Ala-6z)
Sted Underskrift

'716.6

StedDato Underskrift.

Navn Adresse Navn Adresse.

Eiendom Ignr.. bnr , fnr.. snr): Partsstilling• Eiendom (gnr. . bar, , fnr. snr). Partssffiling:

Sted:Dato: Underskrift: Sted-Dato: Undersknft:

Navn: Adresse Navn• Adresse

Eiendom (gnr . bnr . fnr.. snr ) Partsstilling Eiendom (gnr . bnr, , fnr, , snr) Partssulling:

StedDato Undersknft Sted.Dato: Undersknft:

Navn. Adresse Navn Adresse

Eiendom (gnr, , bnr., fnr.. snr): Partsstilling: Eiendom (gnr . bnr . fnr., snr): Partsstilling:

Sted:Dato• Underskrift: Sted:Dato Underskrift:

Navn Adresse Navn, Adresse

Elendom (gnr , bnr, , fnr. snr). Partsstilling: Etendom (gnr.. bnr., fnr. . snr): Partssolling:

StedDato Undersbift Sted:Dato• Undersknft
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MÅLESTOKK 1:5000

18.09.2012

I NESSET KOMMUNE
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