
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.02.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

 

Møtedagen blir slik: 

 

Kl. 09 - 10: Møte i valgstyret 

 

Kl. 10 - 12: Kraftutvalget 

 Kommunereformen: oppfølging av diskusjon på Kavli Moen Gård vedr. nødvendige avklaringer rundt 
fremtiden for fondene våre 

 

 Nesset Kraft: om kommunereformen og andre aktuelle tema  

 

Kl. 12 – 16: Formannskapsaker 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Svar på søknad om dispensasjon fra § 2-5 i 
forurensningsforskriften for gjenbruk av forurensede masser 
fra delområde N115, N116 og N117 på Labek i Trondheim til 
avslutning av deponiet ved Raudsand 

Bruk av de forurensede massene i det begrensede prøveområdet N115, N116 og 
N117 på Labek i Trondheim tilfredsstiller kravene i kap.9, vedlegg II i 
avfallsforskriften, jf. vilkår i vedtak av 19.mars 2013 og omgjøring av vilkår i 
vedtak av 24. juli 2015. Miljødirektoratet gir derfor dispensasjon fra § 2-5 i 
forurensningsforskriften for gjenbruk av disse massene i forbindelse med 
avslutningstiltak på Bergmesteren Raudsand AS. 

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter mottatt 
brev.

Miljødirektoratet viser til epost fra Tore Frogner v/Veidekke datert 22.12.2015 i forbindelse med 

avslag på søknad datert 17.november 2015 om dispensasjon fra § 2-5 i forurensingsforskriften. Vi 

viser også til vedtak om pålegg om avslutningstiltak –Bergmesteren Raudsand AS av 19. mars 2013 og 

omgjøring av vedtak av 24. juli 2015. 

Bakgrunn

I henhold til forurensningsforskriften § 2-5 annet ledd skal forurensede jordmasser som ikke 

disponeres på eiendommen der massene er gravd opp, leveres til godkjent deponi eller 

behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Selv om kommunen er 

forurensningsmyndighet for forurensningsforskriftens kapittel 2 om bygging og graving i forurenset 

grunn, er det kun Miljødirektoratet som kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen med hjemmel i 

forurensningsforskriften § 41-4. 

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

Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Vi har i vårt pålegg om avslutningstiltak av 19. mars 

2013 gitt vilkår som åpner for at det kan benyttes lettere forurensede masser til deler av 

toppdekket ved avslutning av deponiet. Det ble satt som vilkår at eventuelle lett forurensede 

masser skal tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som kan legges på deponier 

Bergmesteren Raudsand AS
att: Tore Frogner
6501 KRISTIANSUND N Oslo, 25.01.2016

Deres ref.:
[Deres ref.]

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

Saksbehandler:
Karianne Slåtta Haugen
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for inert avfall (jf. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II) og at innholdet av miljøgifter ikke skal 

overskride grenseverdiene for tilstandsklasse III i vår veileder TA 2553/2009 Helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn. I vedtak av 24.juli 2015, ble vilkårene endret, og krav om at 

innholdet av miljøgifter ikke skal overskride grenseverdiene for tilstandsklasse III, ble tatt vekk. Slik 

vilkårene er i dag, skal masser tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som kan 

legges på deponier for inert avfall (jf. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II).

Søknadens innhold

I søknad av 17.november 2015 ble det søkt om dispensasjon fra forurensningsforskriftens § 2-5 for 

bruk av 10 000 m³ forurensede masser tiltenkt brukt i forbindelse med avslutning av Bergmesteren 

Raudsand AS. I forbindelse med søknad ble det utført utlekkingstester som viste at massene ikke 

tilfredsstiller kravene i kap.9, vedlegg II i avfallsforskriften, jf. vilkår i vedtak av 19.mars 2013 og 

omgjøring av vilkår i vedtak av 24. juli 2015. Søknaden ble derfor avslått.

I epost av 22.12.2015 ønsker Bergmesteren Raudsand tillatelse fra Miljødirektoratet til å ta imot 

masse fra et mindre område på Labek i Trondheim, prøveområdet N115, N116 og N117, hvor 

utlekkingstesten viser at massene i akkurat dette området tilfredsstiller kravene til inert avfall.

Miljødirektoratets vurdering

Massene i det begrensede prøveområdet N115, N116 og N117 på Labek i Trondheim tilfredsstiller 

kravene i kap.9, vedlegg II i avfallsforskriften, jf. vilkår i vedtak av 19.mars 2013 og omgjøring av 

vilkår i vedtak av 24. juli 2015. Miljødirektoratet gir derfor dispensasjon fra § 2-5 i 

forurensningsforskriften for gjenbruk av disse massene i forbindelse med avslutningstiltak på 

Bergmesteren Raudsand AS. 

Klage

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig 

klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende 

burde skaffe seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den 

eller de endringene som ønskes og skal sendes Miljødirektoratet.
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Hilsen

Miljødirektoratet

Thomas Hartnik Karianne Slåtta Haugen

seksjonsleder rådgiver

Kopi til:

Lilleby Eiendom AS

Trondheim kommune

Nesset kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal



 

Nesset kommune Arkiv: 004/003 

Arkivsaksnr: 2015/1576-6 

Saksbehandler:  Håvard Tjelle-Sørvik 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 5/16 04.02.2016 

 

GID 004/003 - Arealoverføring til GID 004/035 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Nesset kommune - arealoverføring fra gbnr 4/3 til gbnr 4/35 i Ranvika - dispensasjon fra 

kommuneplan 

3 Uttale i sak om arealoverføring - gnr. 4 bnr. 3 i Ranvika 

4 Uttale - dispensasjon frå kommuneplan om arealoverføring frå GID 004/003 til GID 004/035 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med heimel i plan- og bygningslovas § 19-2, gis varig dispensasjon frå kommuneplana sin arealdel for 

omdisponering av om lag 300 m² frå LNF-område til fritidsbusetnad. Dispensasjon kan gjevast fordi 

omsynet bak arealformålet i kommuneplana sin arealdel ikkje blir vesentleg satt til side. 

 

Med heimel i plan- og bygningslovas § 20-1 bokstav m) godkjenner Nesset kommune arealoverføring 

av om lag 300 m² frå gbnr 4/3 til gbnr 4/35 i samsvar med søknad og førebels oppmålingsforretning. 

 

Det gjerast merksam på at om det skulle bli aktuelt å sette opp fleire bygningar på eigedomen, vil det 

kunne bli sett krav om at rasfaren i området blir kartlagd og dokumentert før det blir gitt byggeløyve. 

 

 

 

Saksopplysningar 

Eigar av GID 004/003 har søkt om ei arealoverføring av om lag 300 m² til GID 004/035. Det er 

gjennomført ei førebels oppmålingsforretning over eksisterande grenser for GID 004/035, og det kom 

då fram at det arealet som er ynskt arealoverført ligg i område for landbruk, natur og friluftsliv i 

kommuneplana sin arealdel. 

Vurdering 

Arealoverføringar er eit søknadspliktig tiltak og fell inn under plan- og bygningslovas (pbl) § 20-1 

bokstav m) og § 20-4. Dersom søknaden er i strid med gjeldande plan i området, skal det i tillegg 



vurderast om det kan gjevast dispensasjon, jf. Pbl. § 17-2. I saker som ligg i 100-metersbeltet langs sjø 

og vassdrag skal og vurderast etter pbl § 1-8. 

 

Pbl § 1-8 

Det aktuelle arealet ligg meir enn 100 m frå sjøen og vurdering etter pbl § 1-8, om det generelle 

byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, er såleis ikkje naudsynt.  

 

Pbl § 19-2 

Sidan arealet ligg i eit område som i kommuneplanas arealdel er satt av til LNF-område skal det 

vurderast om det kan gjevast dispensasjon frå gjeldande plan. Kommunen sin heimel til å gje 

dispensasjon finn vi i pbl § 19-2. I lovføresegnene står det: 

 

«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.» 

 

Først må det gjerast reie for kva føresegn det skal dispenserast frå. I kommuneplana er området sett av 

til LNF-område. Det er såleis arealbruken i kommuneplanas arealdel det skal dispenserast frå. Ein må 

difor vurdere den tiltenkte arealbruken opp mot potensielle arealkonfliktar. Som hjelp kan ein her nytte 

kartportalen www.gislink.no. Her finn ein ei god oversikt over kva restriksjonar som kviler på kva 

område. 

 

Gbnr 4/35 er ein fritidseigedom som ligg i øvre del av eit byggeområde i Ranvika. Området er korkje 

dyrka eller dyrkbart og det kan difor ikkje seiast å ha stor jordbruksverd. Rundt eigedomen er det eit 

brattlendt terreng med mykje lauvskog med ei og anna store tolla. Einaste landbruksinteressene ein 

kan sjå her er difor innan skogbruket. I AR5 er området klassifisert som lauvskog med særs høg 

bonitet. Ein kan difor tenkje seg dette området nytta til skogplanting. Den tiltenkte arealoverføringa er 

likevel så beskjeden at den ikkje vil vere til hinder for dette.  

 

Når det gjelde rasfare, kan nok ikkje den avskrivast her. Rundt hytta fins mange større og mindre 

steinar som nok kjem frå ras som har gått frå Torslihamran opp gjennom tidene. Området ligg òg 

innanfor NVE sitt aktsemdssone i området, som eit potensielt skredområde og som eit utløpsområde 

for ymse skred. Å godkjenne nye tiltak i dette området vil berre kunne skje etter ei skredfagleg 

vurdering av området. 

 

Andre konfliktar når det gjelde kulturminne, samfunnstryggleik, landruk, natur eller friluftsliv kan ein 

ikkje finne på www.gislink.no. 

 

Ein kan etter dette ikkje sjå at det er sterke interesser, korkje innan landbruk, natur eller friluftsliv som 

skulle vere til hinder for å gje dispensasjon i denne saka. Ein kunne ha vurdert å stille krav til ein 

skredfagleg vurdering før oppmåling, men då det her er snakk om ei arealoverføring til ein allereie 

utbygd eigedom, og det ikkje er planlagd meir bygging på arealet, synes dette unødvendig.  

 

Etter ei totalvurdering finn sakshandsamar at omsynet bak arealformålet i kommuneplanas arealdel 

ikkje blir vesentleg satt til side ved å gje dispensasjon i denne saka, og at dispensasjon etter Pbl § 19-2 

kan gjevast. Fordelane for gbnr 4/35 ved å gje dispensasjon er klart større en ulempene for både 

avgjevareigedomen og for ålmenta. Det bør likevel settast som vilkår at dersom det blir aktuelt å 

http://www.gislink.no/
http://www.gislink.no/


byggje nye bygningar på eigedomen, vil det kunne bli stilt som krav at rasfaren i området blir vurdert 

og dokumentert før byggeløyve kan gjevast. 

 

Saka er sendt ut til eksterne etatar for uttale. Korkje Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og 

Romsdal fylkeskommune eller Statens vegvesen har merknader i saken. 

Økonomiske konsekvensar 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 



Eksisterande grenser 4/35

305 m2 arealoverførast frå

Teiknforklaring
Søknad om arealoverføring

4/3 til 4/35



Vi har ingen merknader til denne saken

Møre og Romsdal fylkeskommune
Johnny Loen
Plansamordnar
71 25 82 88
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Region midt firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525       
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

  

 

   

 

  

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

Region midt Linda Heimen / 90133422 15/253915-2 2015/1576-7 18.12.2015 

     

      

Uttale i sak om arealoverføring - gnr. 4 bnr. 3 i Ranvika i Nesset kommune 

 

Statens vegvesen har ingen merknader. 

 

 

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm    

seksjonsleder Linda Heimen 

   førstekonsulent 

 

    

 

 

  

 

  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vàr dato Vár ref.

04.01.2016 2015:’7293/KREI!421.3
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar  ref.

senioringeniør Kristin Eide, 71  25 84 33 05.12.2015

_1o.>\§( l 3%

Nesset kommune

Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÅG  I  ROMSDAL

_ 

Nesset kommune

Dispensasjon frå kommuneplan om arealoverføring frå gnr4 bnr3 til gnr4
bnr35

Fylkesmarmen har ut frå sine ansvarsområde ingen merknader til frådeling av 300 m2 frå

gnr4 bnr3 som tilleggsareal til ein fritidseigedom.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide
fagsjef  -  plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde



 

Nesset kommune Arkiv: 029/001 

Arkivsaksnr: 2015/909-7 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 6/16 04.02.2016 

 

Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 029/001 - Tilleggsareal 

Vedlegg 

1 Søknad om arealoverføring 

2 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

3 Kart 

4 Gjelder arealoverføring mellom 029/001 og 029/041 

5 Uttale - gnr. 29 bnr. 1 - Arealoverføring til gnr. 29 bnr. 41 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.05.2015 om fradeling av en parsell, ca 100 m2, fra eiendommene 

GID029/001. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradeling som omsøkt fra eiendom GID 029/001, tilleggsareal til 

fritidseiendommen GID  029/041 

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. Søknaden 

er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller 

naturinteresser knyttet til søknaden selv om den ligger i strandsonen. Omsøkte tiltak vil ikke redusere 

muligheten for allmenn ferdsel og bruk av kommunal vor som ligger like vest for eiendommen.  

 

Det legges til grunn at Statens vegvesen ikke har vesentlige merknader til fradeling og må involveres 

ved oppmåling av ny eiendomsgrense 

 

 

Saksopplysninger 

Ann Berit Dyrli og Erik S. Molton søker om fradeling av to parseller fra eiendommen GID 029/001. 

Omsøkte parseller skal være tilleggsareal til fritidseiendommen GID 029/041.  



 
Bakgrunnen for søknaden er at eksisterende tomteareal GID 029/041 utgjør i dag nesten bare bebygd 

areal og ønske om utvidelse, ca 100 m2;  

- Arealet vest for fritidseiendommen er ei smal stripe som vil være naturlig å tillegge GID 

029/041 

- Område øst for eiendommen er tiltenkt parkering.   

 
Omsøkte parsell ligger i et området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-,natur- og 

friluftsliv (LNF). 
 
Da søknaden dreier seg om fradeling av areal, (tilleggsareal til fritidseiendom), som ikke faller inn under 

formålet i kommuneplanen, må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2, og 

generelt vurderes etter Naturmangfoldlovens § 7.  

 
§ 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.  

 

Naturmangfoldloven:  
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 
 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder 

når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum 

skal fremgå av beslutningen. 
 

Statens vegvesen har i brev av 25.11.2015 signalisert at de ikke har vesentlige merknader til søknaden, 

men ber om at en også får klargjort eiendomsgrensene til GID 029/041. Det påpekes og søknadsplikt 

etter vegloven for tiltak inntil 50 meter fra senterlinje til fylkesvei 62.  

Vurdering 

Det ligger en kommunal vor ca 20 meter vest for fritidseiendommen. Denne nyttes mye til bading, 

soling etc og vurderes å være et viktig lite friluftsområde. Rådmannen anser det slik at 



friluftslivsmulighetene ikke blir forringet dersom omsøkt parsell blir tillatt fradelt. Det er den 

kommunale voren som er den naturlige adkomsten for allmennheten ned til strandsonen og ikke 

omsøkte parsell mellom GID 029/371 og GID 029/041.   

 

 
 
Rådmannen har ikke innhentet uttalelser fra andre sektormyndigheter enn Statens vegvesen da det dreier 

seg om fradeling av hageareal og parkeringsareal rundt eksisterende fritidsbolig. 

 

Kommunen skal i alle søknader om fradeling vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven.  

§ 8, (kunnskapsgrunnlaget)  

Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets Naturbase eller i Artsdatabankens artskart som er til hinder 

for fradeling selv om eiendommen ligger nær inntil Eidsvågleira, som er registrert naturtype BN00022262 

(Brakkvannsdelta).  

§ 9, (føre-var-prinsippet)  

Dette anses ikke å være relevant da søknaden dreier seg om fradeling av areal tomt rundt bebygd 

boligtomt. Det er og i henhold til bl.a veglovens bestemmelser generelt byggeforbud i omsøkte areal. 

§ 10, (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i denne saken å være liten.  

§ 11, (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Dette anses ikke å være relevant. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Dette er ikke relevant å vurdere nærmere.  

 

Rådmannen mener det ikke foreligger natur- og friluftsinteresser knyttet til søknaden om fradeling selv om 

arealet ligger i strandsonen.   

Rådmannen har ingen vesentlige merknader til tomtestørrelsen i denne saken da det dreier seg om fradeling 

av allerede parkeringsareal. Rådmannen mener fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene.  

Rådmannen mener det kan gis dispensasjon fordi de hensyn bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

fordi hensyn i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige  

 

Betydning for folkehelse 
Ingen vesentlig betydning på overordnet nivå. 



Søknad om tillatelse til tiltak
etter lan- og bygningsloven§ 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfyllesvilkårenefor 3 ukers
saksbehandling,jf. § 21-7 annet ledd?

Opplysningergitt i søknadellervedleggtil søknaden,herunderoppretting
ellerendringav matrikkelenhet,vil bli registrerti matrikkelen.

zoislcw1

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Berøter ifitaket eksisterende
eller fremtidigearbeidsplasser? n Ja

Hvisja, skal samtykkeinnhentesfra Arbeidstilsynetfør
igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177medvedlegg

Berørertiltaket byggverkoppført før 1850, Ja Neijf. Kulturminneloven§ 25, andre ledd?
Hvisja, skal uttalelsefra fylkeskommunenforeliggefør
igangsettelseav tiltaket.

n Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarl søker
Foreliggersentral godkjenning? Ja Nei
Hvis nei, vedleggbyggblankett5159.

Ja

Søknaden gjelder
Gnr.

Elendom/
	 ir;

byggested Adresse&&

Planlagt
bruk/formål Bolig ritidsbolig Garasje

Nye bygg og anIegg

EndrIng av bygg
og anlegg

Konstruksjon

EndrIng av bruk Bruksendring

RIvIng Hele bygg *)

Bygn.tekn. InstaBasj.1 Nyanlegg*)

enhet I boll
En r ng av ruks-

Oppdeling

InnhegnIng, skIlt Innhegningmot veg
OpprettIng/endrIng av

Grunneiendom*)matrIkkelenhet ***
1Byggblankett 5175 fylles ut og

vedlegges. (Vedlegg gruppe A)

Bolignr. Kommune

Pos .y-60 Poststed

Beskriv
Annet:

Reparasjon

Vesentligendring av tidligeredrift

Deler av bygg *) Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning

Reklame,skilt, innretninge.l.

Anleggseiendom Festegrunnover10 år

lo

Tiltakets art
pb1§20-1
(flere kryss mulig)

Bnr. I Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr.

Nytt bygg *) Parkeringsplass*)

Tilbygg,påbygg,underbygg*)

Arealoverføring

Ei-e,guzt
Bygn.typekode (jf. s. 2)

Anlegg Veg Vesentli terren inngre

Fasade

Ombygging Anlegg

**) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiltak.

***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.
Behandles etter matrikkelloven.
Re istrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Vedlegg

Beskrivelseav vedlegg

Opplysningerom tiltaketsytre rammerog bygningsspesifikasjon(Byggblankett5175)

Dispensasjonssøknad(begrunnelse/vedtak)(pb1kap.19)

Nabovarsling(Kvittedng for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarseVnabomerknader/kommentarer ti nabomerknader)

Situasjonsplan,avkjørselsplanbygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknadom ansvarsrett/gjennomføringsplan

Boligspesifikasjoni Matrikkelen

Uttalelse/vedtakfra annen offentligmyndighet

Rekvisisjonav oppmålingsforretning

Andre vedlegg

Gruppe Nr. tra - til
Ikke

relevant

Erklæring og underskrIft

Ansvarligsøker bekrefterat hele tiltaket beleggesmed ansvar,og dekker kravenei henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med regleneom straff og sanksjoner i pb1kap.32 og at det kan medførereaksjonerdersom det gis uriktigeopplysninger.

Ete.44-
Adresse.&1

asCri.
Postste a

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post

Dato Underskrift

18/S-;045-

Ansvarilgsøker for tIltaket 71Itakshaver

Foretak Org.nr. Navn

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

E-post

Dato

Poststed

Underskrift

TelefonMobiltelefon

o /

strA• .

Telefon (daglid)

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver

4-muD.W-r bYeii tie7k- i-tac
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Bygningstypekoder

BOLIG
Dersombruksarealettil bolig er størreenn bruksarealet til annet enn bolig, velgesbygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig" (111-199).
Vedvalg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebollg
111 Enebolig
112 EneboligmedhybeVsokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,vertikaldelt
122 Tomannsbolig,horisontaldelt
123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriurnhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere

Storebollgbygg
141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 et
142 Stortfrittliggendeboligbyggpå 3 og4 et.
143 Stortfrittliggendeboligbyggpå 5 et.ellermer
144 Storesammenbygdeboligbyggpå2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 et
146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer

Bygningforbofellesskap
151 Bo-og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annenbygningforbofellesskap*

Fritidsbolig
161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg
162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Kole,seterhusoglignende
171 Seterhus,sel, rorbuog liknende
172 Skogs-og utmarkskoie,gamme

Garasjeoguthustllbollg
181 Garasje,uthus,annekstil bolig
182 Garasje,uthus,annekstil frifidsbolig

AnnenbollgbygnIng
193 Boligbrakker
199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET
Dersombruksarealetikke omfatterbolig eller bruksarealettil bolig er mindreenn til annet, velges bygningstypekodet innen "Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppensom samlet utgjørdet størstearealet.Vedvalg av bygningstypevelges den med størst andelav arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
IndustrIbygnIng

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annenindusetribygning

Energiforsyffingsbygning
221 Kraftstasjon(> 15000kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10000kVA)
229 Annenenergiforsyning*

LagerbygnIng
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning

Flskerl-oglandbruksbygnIng
241 Husfor dyr/landbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusfor fiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annenlandbruksbygning

KONTOROGFORRETNING
KontorbygnIng

311 Kontor-og administrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning

ForretnIngsbygnIng
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasion
329 Annenforretningsbygning*
330 Messe-og kongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
EkspedIsjonsbygning,termlnal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412 Jernbane-ogT-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning*

TelekommunIkasjonsbygnIng
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygnIng
431 Parkeringshus
439 Annengarasjel-hangarbygning*

Veg-ogtrafikktilsynsbygnIng
441 Trafikktilsynsbygning*
449 Annenveg-og biltilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
HotellbygnIng

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning

BygningforovemattIng
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningforovernatting

RestaurantbygnIng
531 Restaurantbygning,kafygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning*

KULTUROGUNDERVISNING
SkolebygnIng

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning*

UnlversItets-,høgskoleogforsknIngsbygning
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning*

Museums-ogblblloteksbygnIng
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage(bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*

ellerbygningsomharnær tilknytningtiU
tjenerslikebygninger

IdrettsbygnIng
651 ldrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning•

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus*

BygningforrellgløseaktivIteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter•

HELSE
Sykehus

719 Sykehus

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjem*

PrimærhelsebygnIng
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning*

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
FengselsbygnIng

819 Fengselsbygning*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.avfly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning*
830 Monument
840 Offentligtoalett
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Vedlegg nr

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelseav hvordantiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelseneog planvedtaketter plan- og bygningsloven(pb1)innenforangitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Elendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Forhåndskonferanse

Pb1§21-1 Forhåndskonferanseer avholdtog referat foreligger n Ja n Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK10
Det søkes dIspensasjon fra bestemmelsene I: (begrunnelse for dIspensasjon gls på eget ark)

Pb1Kap.19 Kommunalevedtekter/
Plan-og bygningslovenmed forskrifter forskrifter til pb1 Arealplaner Vegloven

Pb1§31-2 Redegjørelsei eget vedlegg
Det søkesom fravik fra TEK for eksisterendebyggverk (pb1§31-2)

ArealdIsponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn på plan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv
Planstatus
(111/.

DIREKTORATET
FOR BVCGKVALITET

 1111111

Vedlegg nr.

B —

Vedlegg nr.

B -

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregelangitt i gjeldendeplan*

%-BYA BYA %-BRA/ %-TU BRA U- rad

Gradavutnyttingiht.gjeldendeplan % m2
e/a

m2

Byggeområde/grunneiendom- M2
m2

ITI2

C. Ev.arealsomtrekkesfraiht.beregn.regler M2
m2

Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler + m2

Beregnettomteareal(b- c)eller(b+d) . m2
=

m2
=

m2

Arealbenevnelser BYA BYA BRA BRA BTA
Beregnetmaks.byggearealiht.plan
(jf.a. e.) m2 m2 m2 m2 m2

Arealeksisterendebebyggelse m2
M2

m2 m2 m2

Arealsomskalrives - m2 _
M2 —

m2 _ m2 _ m2

Arealnybebyggelse + m2 +
M2 + M

__2
 + M

__2
 +

m2

Parkeringsarealpåterreng + m2 +
M2 + M

__2
 +

Arealbyggesak = m2 = m2 = m2 = m2 =
M2

m2

m2

Boliger m2

Annet m2

m2 m2

m2

Boliger m2

m2

m2

Annet m2

m2

Boliger m2

m2

Annet m2

Bygnings-
opplysninger
som føres 1
Matrikkelen

Beregnetgradavutnytting(jf.e.ogk.)***

I.Åpnearealersominngåri k

j. Parkeringsarealpåterreng

m.Arealmatrikkelen=k- I- j

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig

Antall bruksenheter annet

Skal beregningav utnyttingsgradskje etter annen regel, beskriv nærmere
Redegjørelser Dersomareal i rad b ikke er fremkommetav målebrev,beskriv nærmere

*** Vis ev.underlag for beregningenav grad av utnytting i vedlegg
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BygningsopplysnInger som føres 1matrikkelen
Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen

som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgrupper- gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning

C Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
Vannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet

F Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner

Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Undervisning
Helse- og sosialtjenester

R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
Annen tjenesteyting

T Lønnet arbeid i private husholdninger
Internasjonale organisasjoner og organer

X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av Ultaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? n Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Nei
Vedlegg nr
Q —

Nei
Vedlegg nr.
Q

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal yggverket plasseres I flomutsatt område?

Hvis ja, angiNei n Ja
sikkerhetsklasse:

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
Vedlegg nr.

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
F -

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Flom

(TEK10 § 7-2)

Sk byggverket plasseres I skredutsatt område?
Skred

(TEK10 § 7-3)

Andre natur-
og mIljøforhold
(pbl § 28-1)

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
Vedlegg nr.

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F -

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Nei ri Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Nei n ja Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Vedlegg nr.

F

TilknytnIng 1:11veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/end t
adkomst?

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Ja Nei

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? ri Ja ef

Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? ri Ja Nei

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? ri Ja n Nei

n-
fors Ing

pbl § 2

Avløp
pbl § 27-2

Overvann

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann
Beskriv

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller kryss annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

ning i forhold til tomta

O ntlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg al det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløp nlegg forutsetter tilknytnin annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighe ed tinglyst erklærin .

Takvann/overvann før Avlø stem Terreng

Vedlegg nr.

	

Ja n Nei

	

1-7Ja 1-7Nei

	

1-7Ja n Nei

n Ja n Nei

Vedlegg nr.

Q —

Vedlegg nr.

Q

Løftelnnretnlnger
Er det i bygningen lefteinnr Inger Søkes det om slik innretning installert?: S ja, sett X
som omfattes av TEK1 .

is n Trappeheis

Ja n Nei n Ja n Nei n Løfte ttform Rulletrapp eller rullende fortau
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Region midt firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525       
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

  

 

   

 

  

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

Region midt Jonas Solheim / 71274112 15/223320-2 2015/909-4 25.11.2015 

     

      

Fv62 - Uttale - gnr. 29 bnr. 1 - Arealoverføring til gnr. 29 bnr. 41 - Nesset 

kommune 

Viser til epost fra Nesset kommune datert 29.10.15. Statens vegvesen beklager lang 

saksbehandlingstid. 

 

Saken gjelder arealoverføring med den hensikt å øke arealet på en mindre fritidseiendom i 

Eidsvåg, arealet skal benyttes til parkering.   

 

Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader, men ber om at en også får klargjort 

eiendomsgrensene til GID 29/41. Ut fra dagens eiendomsgrenser kan det synes som om 

deler av bygningsmassen står på veggrunn.  

 

Vi minner videre om søknadsplikt etter vegloven for tiltak som ligger i strid med 

byggegrense langs fylkesveg. Byggegrensen er i dag 50 meter målt vassrett fra vegens 

senterlinje.     

  

Med hilsen 

 

Lisbeth Smørholm    

seksjonsleder Jonas Solheim 

   rådgiver 

  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 7/16 04.02.2016 

 
 
 
 

Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 015/027- Nausttomt 
Vedlegg 

1 Oppretting av ny grunneiendom 

2 Søknad om dispensasjon fra LNT-sone 

3 Kartutsnitt 

4 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

 

 
Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 08.06.2015 om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 015/027. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
areadel LNF-sone til fradeling av parsell, nausttomt.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om tomt rundt eksisterende naust. Deler av parsellen 
omfatter opparbeidet parkeringsplass.  

Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ingen vesentlige 

interesser knyttet til natur eller friluftsliv selv om omsøkte arealligger i strandsonen. Omsøkte 

tiltak vil ikke redusere allmenn ferdsel i strandsonen. Det er lagt til grunn at parsellen skal 
nyttes til tomt for naust 

 
 

 

Saksopplysninger 

Per Arne Løhr Meek søker om å få fradele en parsell (nausttomt) fra eiendommen GID 015/027 
som ligger i Rødhagen. Den består av ei boligtomt som ligger ovenfor fylkesveien og ei stor 
nausttomt som ligger nedenfor fylkesveien.  

 

Arkiv: :015/027 

Arkivsaksnr: 2015/1068-5 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

Omsøkte parsell ligger i et området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-,natur- 

og friluftsliv (LNF). I dette området er landbruksinteressene av mindre eller liten betydning. LNF 

sonen i området er først og fremst knyttet til friluftslivsformålet og strandsoneforvaltning.  

 

Da søknaden dreier seg om fradeling av naustomt som ikke faller inn under formålet i 

kommuneplanen må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2, og 

generelt vurderes etter Naturmangfoldlovens § 7.  

 
§ 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.  

 

Naturmangfoldloven:  
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 
 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
 

 

 



 

 

 

 

Kommunen skal i alle søknader om fradeling 

vurdere tiltaket i forhold til 

naturmangfoldloven.  

§ 8, (kunnskapsgrunnlaget)  

Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets 

Naturbase eller i Artsdatabankens artskart 

som er til hinder for fradeling.  

§ 9, (føre-var-prinsippet)  

Dette anses ikke å være relevant da søknaden 

dreier seg om fradeling av areal tomt rundt 

eksisterende naust. Det er og i henhold til 

bl.a veglovens bestemmelser generelt 

byggeforbud i omsøkte areal. 

§ 10, (økosystemtilnærming og samlet 

belastning)  

Tiltakets samlede belastning på økosystemet 

vurderes i denne saken å være liten.  

§ 11, (kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver)  

Dette anses ikke å være relevant. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder)  

Dette er ikke relevant å vurdere nærmere.  

 

. 
 

Vurdering 

Det er ikke innhentet uttalelser fra 
sektormyndighetene da det dreier seg om 

tomt rundt eksisterende naust. Parkering skjer ved allerede opparbeidet parkeringsplass like ved 
Fylkesvei 62.  

Det som taler imot å ikke fradele omsøkte parsell er at det kan åpnes for ytterlige naustbebyggelse 

i fremtiden. Omsøkte tiltak medføre deling av ei stor nausttomt. Det betyr at boligeiendommen 

ikke lengre har tilgang på naust.  

 

Arealet ligger nær inntil fylkesveien slik at eventuelle byggetiltak vil være søknadsplikt etter 
veiloven.  Rådmannen legger til grunn at det dreier seg om ei nausttomt og fradelingen ikke vil 
endre på dagens bruk og friluftsinteressene ikke vil bli vesentlig tilsidesatt selv om det 
gjennomføres fradeling som omsøkt.  

Rådmannen mener fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Rådmannen 

mener det kan gis dispensasjon fordi de hensyn bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller fordi 

hensyn i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt 

 



 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige.  

Betydning for folkehelse 

Ingen vesentlig, da dagens bruk av området ikke vil bli endret. Allmennhetens ferdsel langs 
strandsonen vil ikke bli hindret da den private sonen inntil et naust er mindre enn ved en 
fritidsbolig.   
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Søknad om tillatelse til tiltak ‘: o?olS/ (obi
etter plan- og bygningsloven  § 20-1 '

l:l Rammetillatelse __
l:I Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for  3  ukers _
saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd? l:l-J3 I:I NB' aemreflma I . I I

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker il -  Å'9°-fl"*ê'd$fl'%?e'?i Ab d I  i
. . . . visja, .samtykkeinn entes ra r ei stisynet er

Eofehgger s;ntra'bg°d:’len:':tg:1 59 I:  Ja I:I Na' igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.
vis nei, ve e an e .

gg ygg Berører tiltaket byggverk oppført før1850,  I: Ja
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

flflu
DIREKTORATET
FOR EVGCKVALITET

A'

  l:l Nei

I:I Nei

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden. herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder

Gnr/ ..-  I  Bnræl l Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. l  Bolignr. l  Kommune
Eiendom/ ` T
byggested Adresse Postnr. I Poststed

Planla t l Beskriv -— B .r  k  cl (jf. .2)
bruk/fgrmél Bolig R  I Fritidsbolig I I Garasje Annet:   ygn we 0  e  s

NVB W99  09  anlegg Nytt bygg ‘) I Parkeringsplass ') I Anlegg I Veg IVesentlig terrenginngrep

Endrlng av bygg Tilbygg. Påbygg. underbygg ‘) CI Fasade
°9 anlegg j Konstruksjon I Reparasjon I Ombygging Anlegg

Tmakets an Efldflng  EV bfuk -_I Bruksendring I Vesentlig endring av tidligere drift

I? 5504 H ) FllVln9 IHele bygg ') I_I Deler av  bygg ') [Anlegg
ere SS mu

ry g  BYQH-'Bkfl- lflfilflllfifil-“lj Nyanlegg ') I Endring I Reparasjon
E d ' b 'li  - _ .
erçheltnlgbghg m  3 j Oppdeling I Sammenføyning

'""h°9"'"9v ski" innhegning mot veg I Reklame, skilt, innretning e.l.

f,’.'.?.',’,'i.°;‘.f{,'.'e9,’.‘?,'.'£'-'-'1 av Grunneiendom ') I I Anleggseiendom I Festegrunn over 10 år I Arealoverføring
') Byggblankett  5175  lylles ut og ") Gjelder kun når installasjonen "") Unntatt fra krav om ansvarsrett.

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak. åehandles etter nåatrilåkellovefni i  f I  k h
egistrert eierun ers riveri ete or ti ta s aver.

Vedlegg

Beskrivelse ev vedlegg Gruppe Nr fra -til Ikke

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett  5175) A -

Dispensasjonssøknad (begrunnelseivedtak) (pbl kap. 19)

III

A

Naboyarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger glttl nabovarselfnabomerkriader/kommentarer til nabomerknader)

o

._\

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D -

Tegninger E —

Redegjørelser/kart F 'I -

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G -

Boligspesifikasjon i Matrikkelen H -

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet l -

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning

33333333U33å

Andre vedlegg

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker tor tiltaket Tiltakshaver _

Foretak Org.nr. Navn  M  Ãyhx p i

Adresse Adresse d? el, t /
Postnr lPoststed Po t r Ølfítjstiafldq/n n' .

' ÃÖóO E-‘0["vc~7~
Kontaktperson I Telefon I Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer " G

E-post E-post I Telefon (dagtid)

Dato l Underskrift Dato

(Vw/if é; %/%
G'entas med blokkbok taver

/I7./HQ /iIi-”BSÅÅÅY //$5/V
Gjentas med blokkbokstaver
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealel til  bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygnlngstype kodet innen hovedgruppen 'Bolig' (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig
111  Enebolig
112  Enebolig med hybel/sokkelleilighet
113 Vàningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig, Vertikaldelt
122 Tomannsbolig, horisontaldelt
123  Vàningshus, tomannsbolig, Vertikaldelt
124 Vàningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

ANNET

Store boligbygg
141 Stort fritlligende boligbygg pà 2 et.
142 Stort frittliggende boligbygg pà 3 og 4  et.
143 Stort frittliggende boligbygg pà  5  et. eller mer
144 Store sammenbygde boligbygg pà 2 et.
145  Store sammenbygde boligbygg pà 3 og 4 et.
146  Store sammenbygde boligbygg pà  5  et. eller mer

Bygning for bofellesskap
151  Bo- og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159  Annen bygning lor bofellesskap'

Fritidsbolig
161 Hytter, sommerhus ol. lritidsbygg
162 Helàrsbolig som benyttes som fritidsbolig
163 Vàningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og liknende

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig
182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning
193  Boligbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

Dersom bruksarealet Ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mlndre enn til annet, velges bygnlngstype kodet lnnen "Annet" (211-840)  ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygnlngstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgmppen.

INDUSTRI OG LAGER
lndustribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygning for renseanlegg
216 Bygning for vannforsyning
219  Annen indusetribygning '

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
223 Transformatorstasjon (>  10 000  kVA)
229 Annen energiforsyning '

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle- og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning '

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygning liske/langst/oppdrett
245 Naustlredskapshus lor tiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning '

KONTOR OG FORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Mediabygning
319 Annen kontorbygning '

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butikk/lorretningsbygning
323 Bensinstasjon

329 Annen forretningsbygning '

330  Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning, terminal

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltàrn
412 Jernbane- og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning '

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annen garasje/-hangarbygning '

Veg- og tratikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning '
449 Annen veg- og biltilsynsbygning '

HOTELL OG RESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annen hotellbygning '

Bygning for overnatting
521 Hospits,pensjonat

522 Vandrer-/feriehjem

523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annen bygning lor overnatting '

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning, kafébygning
532 Sentralkjøkken, kantinebygning
533 Gatekjøkken, kioskbygning
539 Annen restaurantbygning '

KULTUR OG UNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark

612 Barnehage

613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinert barne- ungdomsskole
616 Videregående skole
619 Annen skolebygning '

Universitets-, høgskole og forskningsbygning
621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv.
623 Laboratoriebygning
629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning '

Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri

642 Bibliotek/medialek
643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)
649 Annen museums-/biblioteksbygning '

') eller bygning som har nær tilknytning fil/
tjener slike bygninger
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idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribune og idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annen idrettsbygning '

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Annet kulturhus '

Bygning for religiøse aktiviteter
671  Kirke, kapell
672 Bedehus, menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bárehus
674 Synagoge, moske
675 Kloster
679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter'

HELSE
Sykehus

719 Sykehus '

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo- og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
729 Annet sykehjem'

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon

739 Annen primærhelsebygning '

FENGSEL, BEREDSKAP O.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning '

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon, ambulansestasjon
823 Fyrstasjon, losstasjon
824 Stasjon for radarovervàk. av tly-iskipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygning '
830  Monument
840 Offentlig toalett
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Nesset  kommune

Kråkholmveien  2

6460  Eidsvåg

Eidsvåg 09.07.2015

Søknad om dispensasjon fra LNF- sone

Det  søkes om dispensasjon til utskilling av egen  tomt  rundt eksisterende naust fra g.nr 15

b.nr 27. Omsøke areal er ikke egnet til Iandbruksformål.

Med hilsen

  /Ö n'

Påi Bersås, “J
for Per Arne  Løhr  Meek /



 

KARTUTSNI1T \}€C\ kg 99 1; ~
Gnr: 15 Bnr: 27 Fnr:  0 Snr: 0

Eiend°m= Adresse: Rødstrandvegen 291, 6460 EIDSVÅG I
ROMSDAL

MEEK PER ARNE LØHR, RøDsrRANDvEGEN 291, 6460
EIDSVÅG I  ROMSDAL

NESSET  Dato: 2/6-2015 Sign: Målestokk
KOMMUNE 1: 1000

 Hj.haver/Fester:

 
et tas forbehold  om  at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/ kabler,
ammer m.m. som  I  forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

.ps://kart4.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=446027.64002166543&Bottom=6960361 .5455... 02.06.20
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Dispensasjon - Fradeling av parsell - GID 089/002 - Veiformål 
Vedlegg 

1 Søknad om arealoverføring 

2 Kart 

3 FV 660 - gnr 89 bnr 2 i Nesset kommune - klimastasjon og snødybdemåler - søknad om 
arealoverføring og dispensasjon fra arealformål 

 

 
Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.06 .2014 om fradeling av en parsell, ca 425 m2, fra eiendommen 

GID 089/002.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel LNF-sone til fradeling av en parsell, som omsøkt, fra eiendom GID 

089/002, til veiformål.   

 

Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg fradeling av parsell som skal nyttes av Statens 

vegvesen til etablering av klimastasjon. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-

12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til søknaden. Det er 

og av samfunnsnyttige interesse at det etableres klimastasjon i området som kan bidra til 

bedre informasjon om vær,-  og føreforholdene over Vistdalsheia.  

 
Saksopplysninger 

Statens vegvesen søker om arealoveføring/grensejustering av grunneiendom for GID 089/002. 
Arealet skal nyttes til veiformål da det skal settes opp klimastasjon med snødybdemåler og en 
tilhørende bu til solceller og batteri. 

 

Arkiv: :089/002 

Arkivsaksnr: 2014/768-5 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

Omsøkte parsell ligger i et området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks,-

natur- og friluftsliv (LNF).  

Da søknaden om dreier seg om fradeling og arealformål som ikke faller inn under formålet i 

kommuneplanen må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2, og 

generelt vurderes etter Naturmangfoldlovens § 7. 

§ 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. 

 

Naturmangfoldloven: 
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 



Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet.  

 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 

ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for.  

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 

Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets Naturbase eller Askeladden som er til hinder for 

fradeling. 
 

Det er gitt samtykke til deling etter jordlovens § 12, i administrativt vedtak kunngjort i brev 

av 19.01.2015. 
 

 

Vurdering 

I følge Skrednett.no ligger omsøkt areal innenfor utløpsområde for snøskred. Rådmannen 

legger til grunn at arealet ikke skal bebygges for opphold og dermed stilles det ikke krav om 

nærmere rasutredning.  

Rådmannen mener det kan gis dispensasjon fordi hensynene bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

Det dreier seg mindre areal som skal nyttes til teknisk innretning og anses å være en del av 
veiformålet. Omsøkte parsell ligger like i nærheten av en parkeringsplass på Vistdalsheia og vil 
ikke være til hindrer for utøvelse av friluftslivsaktiviteter i området. Det er heller ikke særlige 
landbruksinteresser i området og en ser ikke at tiltaket vil forringe beitegrunnlaget eller mulighet 
for vedhogst etc.  

Siden værstasjonen vil ligge i nærheten av fylkesveien og like ved ei kraftlinje mener rådmannen 
at nye tekniske installasjoner ikke vil virke vesentlig skjemmende i landskapet.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige. 

Betydning for folkehelse 

Ingen vesentlige  

 



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven§ 20-1

Rammetillatelse

51(Ett-trinns soknadsbehandling
Oppfyllesvilkårene for 3 ukers
saksbehandling,jf. § 21-7 annet ledd?

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreliggersentral godkjenning? Ja n Nei
Hvisnei,vedleggbyggblankett5159.

Opplysningergitt i søknadellervedleggtil søknaden,herunderoppretting
ellerendringavmatrikkelenhet,vil bli registrerti matrikkelen.

DIREKTORATET
FOR RYGCKVALITET

Berørertiltaketeksisterende
Ja Neieller fremtidigearbeidsplasser?

Hvisja, skalsamtykkeinnhentesfra Arbeidstilsynetfør
igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177medvedlegg.

Berørertiltaketbyggverkoppført før 1850,
jf. Kulturminneloven§ 25, andre ledd?
Hvis ja, skal uttalelsefra fylkeskommunenforeligge før
igangsettelseav tiltaket.

Ja Nei

Ja Nei

Søknaden gjelder
Gnr,

40117

Adrå'sse

Eiendom/
byggested

Planlagt
bruklformål

Tiltakets art
pb1§ 20-1
(flere kryss mullg)

Vedlegg

Bnr. Festenr.

Bolig Fritidsbolig

Nyebygg og anlegg Nytt bygg *)

EndrIng av bygg Tilbygg, påbygg,underbygg*)
og antegg

EndrIng av bruk

RIving

Bygn.tekn. Installasj..1

n r ng av ru -
enhet lboll

InnhegnIng, skilt

OpprettIng/endrIn av
matrikkelenhet ***
*)Byggblankett 5175 fylles ut og

vedlegges. (Vedlegg gruppe A)
**) Gjelder kun når Installasjonen

Ikke er en del av et større tIltak.

Bolignr. Kommune

Bygn.typekode U. s. 2)

Anlegg

Reparasjon

Arealoverføring
***)Unntattfrakrav om ansvarsrett.

Behandles etter matrIkkelloven.
RegIstrert eler underskrIver I feItet for tIltakshaver.

Konstruksjon

Bruksendring

Hele bygg *)

Nyanlegg*)

Oppdeling

Innhegningmot veg

Grunneiendom*)

Reparasjon

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Postnr& .77 Poststed

Beskriv
Garasje Annet:

Parkeringsplass*) Anlegg Veg Vesentligterren inngre

Fasade

Ombygging Anlegg

Vesentligendringav tidligeredrift

Delerav bygg *)

Endring

Sammenføyning

Reklame,skilt, innretninge.l.

Anleggseiendom Festegrunnover 10år

BeskrIvelseav vedlegg

Opplysningerom tiltaketsytre rammerog bygningsspesifikasjon(Byggblankett5175)

Dispensasjonssøknad(begrunnelse/vedtak)(pbl kap. 19)

Nabovarsling(KvitterIng for nabovarsel/OpplysnInger gitt I naboversel/nabomerknader/kommentarer VInabomerknader)

Situasjonsplan,avkjørselsplanbygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknadom ansvarsrettlgjennomføringsplan

Boligspesifikasjoni Matrikkelen

Uttalelse/vedtakfra annen offentligmyndighet

Rekvisisjonav oppmålingsforretning

Andrevedlegg

Gruppe

0

Nr. ra —tll
Ikke

relevant

Erklæring og underskrift

Ansvarligsøkerbekrefterat hele tiltaketbeleggesmed ansvar,og dekker kravenei henholdtil plan- og bygningsloven.
En er kjent med regleneom straff og sanksjoneri pbl kap.32 og at det kan medførereaksjonerdersomdet gis uriktigeopplysninger.

Ansvarlig søker for tfitaket TIltakshaver

Foretak Org.nr. Navn 7:
e<

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

E-post

Dato

Poststed

Underskrift

Telefon

Glentas med blokkbokstaver

Adresse

Postn& y(1( oststed

Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer 7,y7..4A2
E-post Telefon (dantidl.

Dato Underskrift

•Lia, 020 .(1647f7re
Gjen $ me Vokkbokstaver

f/J77/)
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bollg, velges bygnIngstype kodet Innen hovedgruppen "Bollg" (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med storst andel av arealet Innen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,vertikaldelt
122 Tomannsbolig,horisontaldelt
123 Våningshus,tomannsbolig,verlikaldelt
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus
131Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere

Storebollgbygg
141Stortfrittligendeboligbyggpå2 et.
142 Stortfrittliggendeboligbyggpå3 og4 et.
143 Stortfrittliggendeboligbyggpå 5 et.ellermer
144 Storesammenbygdeboligbyggpå2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 el.
146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer

Bygningforbofellesskap
151Bo-ogservicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annenbygningforbofellesskap*

Fritidsbolig
161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg
162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhusoglignende
171 Seterhus,sel,rorbuogliknende
172 Skogs-og utmarkskoie,gamme

Garasjeoguthustilbollg
181Garasje,uthus,annekstil bolig
182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

Annenbollgbygning
193Boligbrakker
199Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bollg eller bruksarealet tll bollg er mIndre enn til annet, velges bygningstype kodet Innen "Anner (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygnIngstype velges den med størst andel av arealet Innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
IndustrIbygnIng

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningforvannforsyning
219 Annenindusetribygning

EnerglforsynIngsbygning
221 Kraftstasjon(>15000kVA)
223Transformatorstasjon(>10000kVA)
229Annenenergiforsyning

LagerbygnIng
231Lagerhall
232Kjøle-ogfryselager
233Silobygning
239Annenlagerbygning

Fiskerl-oglandbruksbygnIng
241Husfordyrflandbruk,lager/silo
243Veksthus
244Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245Naust/redskapshusforfiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annenlandbruksbygning

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311Kontor-ogadministrasjonsbygning,rådhus
312Bankbygning,posthus
313Mediabygning
319Annenkontorbygning

ForretnIngsbygnIng
321Kjøpesenter,varehus
322Butikk/forretningsbygning
323Bensinstasjon
329Annenforretningsbygning*
330Messe-ogkongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
EkspedisjonsbygnIng,termlnal

411Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412 Jernbane-ogT-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning

Telekommunikasjonsbygning
429Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygning
431Parkeringshus
439Annengarasje/-hangarbygning*

Veg-ogtrafIkktIlsynsbygnIng
441Trafikktilsynsbygning
449Annenveg-ogbiltilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511Hotellbygning
512Motellbygning
519Annenhotellbygning

BygnIngforovernatting
521Hospits,pensjonat
522Vandrer-/feriehjem
523Appartement
524Camping/utleiehytte
529Annenbygningforovernatting

RestaurantbygnIng
531Restaurantbygning,kafåbygning
532Sentralkjøkken,kantinebygning
533Gatekjøkken,kioskbygning
539Annenrestaurantbygning

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611Lekepark
612Barnehage
613Barneskole
614Ungdomsskole
615Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning*

Universitets-,høgskoleogforskningsbygning
621Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoræbygning
629 Annenuniversitets-,hogskoleog

forskningsbygning

Museums-ogbiblioteksbygnIng
641Museum,kunstgalleri
642Bibliotek/mediatek
643Zoologisk-/botaniskhage(bygning)
649Annenmuseums-/biblioteksbygning

ellerbygningsomharnrer tilknytningliti
tlenerslikebygninger

Idrettsbygning
651Idrettshall
652Ishall
653Svommehall
654Tribuneogidrettsgarderobe
655Helsestudio
659Annenidrettsbygning

Kulturhus
661Kino-Iteater-/opera-/konsertbygning
662Samfunnshus,grendehus
663Diskotek
669Annetkulturhus

BygnIngforrellgiøseaktIviteter
671Kirke,kapell
672Bedehus,menighetshus
673Krematoriurn/gravkapelvbårehus
674Synagoge,moske
675Kloster
679Annenbygningforrelilgioseaktiviteter

HELSE
Sykehus

719Sykehus

Sykehjem
721Sykehjem
722Bo-ogbehandlingssenter
723Rehabiliteringsinstffusjon,kurbad
729Annetsykehjem*

Prlmærhelsebygning
731Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739Annenprimærhelsebygning

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
FengselsbygnIng

819Fengselsbygning*

Beredskapsbygning
821Politistasjon
822Brannstasion,ambulansestasjon
823Fyrstasjon,losstasjon
824Stasjonforradarovervåk.avfly-/skipstrafikk
825Tilfluktsrom/bunker
829Annenberedskapsbygning
830Monument
840Offentligtoalett
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Statens vegvesen

Nesset kommune
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

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

Region midt Kristin Fostervold - 71274757 2014 069192-004 20.06.2014

FV 660 - gnr 89 bnr 2 i Nesset kommune - klimastasjon og
snødybdemåler - søknad om arealoverføring og dispensasjon fra
arealformålet

Vedlagt følger søknad om arealoverføring/grensejustering av grunneiendom for gnr 89 bnr 2
Nesset kommune. Arealet skal brukes til offentlig trafikkområde (vegformål).

Det omsøkte arealet er vist med gul farge på vedlagte kart. I tillegg er størrelsen på arealet
oppgitt.

Vi søker med dette om dispensasjon fra kommuneplanens forutsatte arealbruk. Statens
Vegvesen region Midt har inngått avtale om kjøp av areal for å sette opp klimastasjon med
snødybdemåler og en tilhørende bu til solceller og batteri.

Når det gjelder nabovarsling, håper vi at nabovarslingen i forbindelse med byggesøknaden vil
være tilstrekkelig.

Oppmålingen vil bli utført av Statens Vegvesen om ikke annet blir avtalt med Nesset
kommune.

Med hilsen

FQ-114‹r4/
Kristin Fostervold

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Fylkeshuset Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6404 MOLDE Landsdekkende regnskap

Fylkeshuset





6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 Vadsø





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 9/16 04.02.2016 

 
 
 
 

Status - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei – Solbjørbakken 
 

 
Vedlegg 

1 Nesset kommune - Tildeling av midler til trafikksikkerhetstiltak med kommunetilskudd i 2016 

2 Særutskrift Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - Finansiering 

 

 
 
Rådmannens innstilling 

Brev av 20.12.2015 fra Møre og Romsdal fylkeskommune/ Statens vegvesen der det gis tilsagn 
om kr 430 000 i tilskudd til bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
skole tas til orientering.  

Det fremmes egen sak i løpet av våren 2016 for å fullfinansiere tiltaket med tanke på 
gjennomføring i løpet av 2016.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre bevilget i sak 073/15 midler til å lage byggetegninger for å etablere 
gangveiforbindelse mellom nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken.  

Prosjektet er nå blitt prioritert som trafikksikkerhetstiltak der Møre og Romsdal fylkeskommune 
har bevilget kr 430 000 i tilskudd til gjennomføring. Frist for utbetalingsanmodning med 
sluttrapport er 11. november 2016. 

 

Vurdering 

Rådmannen legger opp til å gi tilbakemelding til Statens vegvesen om at prosjektet kommer til å 
bli gjennomført i løpet av 2016.  

Sweco AS er godt i gang med å lage nødvendig byggetegninger for tiltaket.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Det vil i løpet av våren 2016 bli fremmet egen sak om finansiering av bygging av 
gangveiforbindelsen.   

Arkiv: :Q21 

Arkivsaksnr: 2015/1647-3 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

Betydning for folkehelse 

Kommentert i k-sak 073/15.  



  

  

  

Statens vegvesen 
  

 

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

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

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Region midt firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525       
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

  

 

   

 

  

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

Region midt John Olav Eide Seljeseth / 

71274770 

15/203006-14 2008/1319-16   20.12.2015 

     

      

Nesset kommune - Tildeling av midler til trafikksikkerhetstiltak med 

kommunetilskudd i 2016 

Vi viser til brev datert 22. september 2015 fra Nesset kommune med søknad om midler til 

trafikksikkerhetstiltak i 2016. 

 

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal har i møte den 7. desember 2015 behandlet sak   

SA-54/15 om fordeling av midler til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, 

kollektivtiltak og miljøtiltak for 2016. 

 

Nesset kommune ble tildelt midler for 2016 til følgende prosjekt: 

Prosjekt/tiltak Tildeling 2016 Kommunedel 

Gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken – Eidsvåg 

skule 

430 000,- 430 000,- 

Totalt  430 000,- 430 000,- 

 

Vilkår for tilskudd 

 

Tildelingen for 2016 innebærer fra vår side ikke noen formell godkjenning av tekniske planer 

for prosjekter som angår kommunale veger, men der prosjekter berører riks- eller 

fylkesveger skal Statens vegvesen godkjenne detalj-/byggeplaner, og dersom vi ser det 

nødvendig skal det opprettes utbyggingsavtaler.  

Anlegg i kommunal regi på og langs fylkesveger, eller som på annen måte griper inn i vårt 

vegnett, skal ikke startes opp før det har vært holdt et oppstartsmøte med representanter fra 

Statens vegvesen tilstede. 
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Tilskuddsordningen baserer seg på en kostnadsdeling av anleggskostnaden av prosjektet. 

Det vil si at kostnader til planlegging (utarbeiding av reguleringsplan) og administrasjons-

kostnader må dekkes av kommunen. Kommunen må også dekke kostnader til 

grunnerstatninger og ulemper. Prosjekteringskostnader, riving og flytting av bygninger og 

oppsetting av veglys inngår i anleggskostnaden. Kommunene får refundert merverdiavgift 

fra staten gjennom momskompensasjonsordningen på tiltak der kommunen selv blir stående 

som grunneier av anlegget. Merverdiavgift skal derfor ikke dekkes av tilskuddet og heller 

ikke inngå i den totale anleggskostnaden. 

 

Bygging av fortau og gang- og sykkelveger langs gamle fylkesveger for disse 

tilskuddsmidlene krever at den enkelte kommune tar på seg ansvar for drift og vedlikehold, 

på linje med fortau og gang- og sykkelveger langs disse fylkesvegene ellers. 

 

Vi tar forbehold om at Statens vegvesen kan kontrollere at tilskuddet blir nyttet i samsvar 

med betingelsene. Dersom det viser seg at tilskuddsmottaker har gitt ukorrekte 

opplysninger, eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med betingelsene, kan Statens vegvesen 

kreve tilskuddet tilbakebetalt. 

 

Da det i enkelte tilfeller kan være uklart hvilke kostnader som er tatt med i tilskuddsbeløpet 

som kommunen har søkt om, gjør vi oppmerksom på at endelig utbetalt tilskuddsbeløp kan 

bli justert etter at sluttrapport/regnskap med oversikt over alle kostnader er fremlagt. 

 

Tilskuddsmottaker er ansvarlig for overskridinger på prosjekt/tiltak utover 

kostnadsoverslaget som er lagt til grunn ved tildelingen. Ved eventuell kostnadsreduksjon 

blir tilskuddet 50% av de reelle kostnadene. 

 

Når kommunen som byggherre har gjennomført prosjekt som de har fått tilskudd til, må de 

sende inn en utbetalingsanmodning med vedlagt sluttrapport og avsluttet regnskap til 

Statens vegvesen for å få utbetalt tilskuddet. Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet er et 

nettotilskudd. Sluttrapport/regnskap der kostnader eksklusiv MVA kommer fram, skal være 

attestert av kommunerevisor. Kommunene skal ikke sende fakturaer til vår 

regnskapsavdeling, vi ønsker at utbetalingsanmodningen i form av nevnt sluttrapport skal 

sendes til firmapost for Region midt. For større prosjekt kan utbetaling skje i takt med 

framdriften dersom kommunen ønsker det. 

 

Prosjekt som ikke er oppstartet/utført innen frist for sluttrapportering vil kunne miste 

tildelingen. Erfaringen vår viser at det er vanskelig for kommunene å få sluttført prosjektene 

og sendt utbetalingsanmodning til oss innen fristen. Det er uheldig at midler til 

trafikksikkerhet ikke kommer “ut på vegen” til rett tid. For større prosjekt/tiltak (over ca. kr 

500.000,-) kan tilskuddsmottaker søke om overføring av midler til året etter, dersom 

prosjektet er oppstartet. Dersom slike prosjekt/tiltak ikke blir ferdigstilt i det påfølgende 

året, faller tilskuddet bort. Tilskuddsmottaker har plikt til å varsle Statens vegvesen så snart 

som mulig, dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre etter betingelsene (teknisk/faglig, 

økonomisk eller framdriftsmessig). 
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Spesielt om grunnerverv og innmåling av ferdigvegsdata 

 

Kommunen er ansvarlig for grunnavtaler, oppmåling og matrikkelføring av veggrunnen. Før 

utbetaling av tilskuddet skal kommunen oversende kopi av grunnavtaler, eventuell utskrift 

av skjønn, og dokumentasjon på at nye veggrenser er matrikkelført. 

 

Innmåling av ferdigvegsdata er å anse som en del av anleggskostnadene og skal også 

utføres som en del av utbyggingen. Dette medfører at alle endringer i kartgrunnlag, både 

over og under bakken som følge av prosjektet skal måles inn etter gjeldende objektlister gitt 

av Statens vegvesen. 

 

Viktige frister i følge med ordningen 

 

 12. februar 2016 – Søker må melde tilbake til Statens vegvesen om vilkårene for 

tilskuddet er akseptert. 

 17. juni 2016 – Kommunene leverer en framdriftsrapport for alle av kommunens 

aktive prosjekter halvvegs inn i året. 

 11. november 2016 – Frist for innsending av utbetalingsanmodning med 

sluttrapport/regnskap for avsluttede prosjekter. 

 

Med unntak av utbetalingsanmodning kan henvendelser angående tilskuddsordningen rettes 

direkte til saksbehandler hos Statens vegvesen Region midt, Vegavdeling Møre og Romsdal. 

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm    

Seksjonssjef John Olav Seljeseth 

   Overingeniør 

 

    

 

  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2011/824-45 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 90/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 73/15 17.09.2015 

 

Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - Finansiering 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-sak 

010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-sak 

010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-sak 

010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom Nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken. 



 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 06.02.2014, sak 010/2014, reguleringsplan Nygård Teigen.  

 

 
 

 

 

 

Hensikten med reguleringsplanen er bl.a å legge til rette for å bygge gang- og sykkelveiforbindelse 

mellom nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken.  

 

Rådmannen ønsker å sette fokus på denne planen med bakgrunn i bl.a at Sjøgarden boligfelt er under 

opparbeidelse med mange boenheter og en gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og nedre 

Liedgardvei vil gi kort gangavstand til NOS/ Eidsvåg barneskole.  

Tiltaket vil og gi en tryggere skolevei for barn som bor i Hammervollhagen og andre boligfelt like øst 

for Eidsvåg sentrum ved at de ikke behøver å gå langs FV 62 gjennom Eidsvåg sentrum.  

 



 

Vurdering 

Det er tre faser som gjenstår for å følge opp vedtatte reguleringsplan: 

01. Utarbeide byggeplan og anbudsdokument  

02. Innløsning av areal/ grunnerverv 

03. Gjennomføre bygging av gang- og sykkelveien (ca 72 meter).   

 

Rådmannen foreslår at det nå i høst utarbeides byggeplaner som kan danne grunnlaget for å 

kostnadsberegne opparbeiding av gangveiforbindelsen.  I dette prosjektet tas og med gangvei fra 

avkjørselen til NOS og frem til uteområdet for Eidsvåg barneskole.  

 



 

Økonomiske konsekvenser 

Det er pr 30.06.2015 kr 476 000 til dispensasjon på kraftfondet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 

100 000 til fase 1.  

 

Det vil bli fremmet egen sak om finansiering av bygging av gangveiforbindelsen.   

 

 

Betydning for folkehelse 

Gangveiforbindelsen gjør det mulig å gå/sykle parallelt med FV 62 fra Eidsvåg barneskole og frem til 

Lensmannsbrekka.   



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 10/16 04.02.2016 

 
 
 
 

Høring - Regional planstrategi 2016 - 2020 for Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Vedlegg 

1 Utkast - Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 

2 Høyringsbrev kommunane 

 

 
Rådmannens innstilling 

Det vises til forslag til Regional planstrategi 2016-2020 for Møre og Romsdal. 

Nesset kommune mener det er aktuelt å sette i gang prosess for å lage regional(e) delplaner for 
samordnet areal- og transportplanlegging. For å involvere kommunene på en god måte i 
planprosessen kan f.eks dette arbeidet organiseres med ei styringsgruppe og ei administrativ 
arbeidsgruppe med representanter fra utvalgte kommuner. Oppstart av planarbeidet bør 
avventes til år 2017, da strukturen av ny kommunereform er mer avklart.  

Fylkeskommunen bør foreta en vurdering av hvordan transportstrategien for gående og 
syklende i Møre og Romsdal 2010-2019 kan følges opp med mer offensiv planlegging slik at flere 
strekninger kan bli klarert til utbygging. Det å satse på bygging av gang- og sykkelveier er et 
godt folkehelsetiltak.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Møre og Romsdal fylkeskommunen har utarbeidet forslaget til Regional planstrategi for Møre og 
Romsdal 2016 – 2020.  

Planstrategien skal beskrive viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til tema som legges til grunn i den videre regionale 
planleggingen.  

 

Fylkeskommunen ønsker spesielt tilbakemelding om følgende spørsmål: 

- Beskriver forslaget opp de viktigste utfordringene og mulighetene for Møre og Romsdal 
fremover? 

- Er kommunene enige i de vurderingene og tilrådingene som er gjort i den enkelte plan? 

Arkiv: :120 

Arkivsaksnr: 2015/738-3 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



- Støtter kommunen de forslagene til de planoppgaver?  

 

Det ønskes og at kommunene vurderer spesielt: 

- Forslaget til regional(e) delplaner for samordnet areal- og transportplanlegging. Er dette 
aktuelt og eventuelt hvordan kommunen ønsker medvirkning og tidsperspektiv. 

 

Det er lagt opp til at Fylkestinget i Møre og Romsdal skal vedta planstrategien i april 2016. 

 

Vurdering 

Fylkeskommunen har samme krav som kommunene til å utarbeide planstrategi som skal gjelde i 
kommende valgperiode.  

Rådmannen mener planstrategien omfatter et vidt spekter av temaer og av den grunn virker den 
som temmelig dekkende for mange av utfordringene som kommunene og fylkeskommunen står 
ovenfor de neste 4-6 årene.   

Rådmannen mener kommunereformen vil sette krav til nye planutfordringer frem mot år 2020.  
Uansett utfall av denne prosessen vil samferdsel være et viktig tema for å skape/sikre gode bo- 
og arbeidsregioner. Det å sette fokus på å lage regional(e) delplaner for samordnet areal- og 
transportplanlegging er fornuftig og høyst aktuelt. For å involvere kommunene på en god måte i 
planprosessen kan f.eks dette arbeidet organiseres med ei styringsgruppe og ei administrativ 
arbeidsgruppe med representanter fra utvalgte kommuner. Arbeidet kan f.eks starte opp i løpet 
av 2017 for da vil trolig landskapet som viser ny kommunestruktur være mer klart.  

Rådmannen vil ellers trekke frem transportstrategien for gående og syklende i Møre og Romsdal 
2010-2019. Nesset kommune har på eget initiativ startet planprosess for planlegging av ca 2 km 
gang,- og sykkelvei langs fylkesvei 62. Rådmannen mener fylkeskommunen bør foreta en 
vurdering av hvordan strategien kan følges opp med mer offensiv planlegging slik at flere 
strekninger kan bli klarert til utbygging. Det å satse på bygging av gang- og sykkelveier er et 
godt folkehelsetiltak.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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I Regional planstrategi 2016-2020 skal vi priori-
tere kva planar som trengst for å utvikle Møre 
og Romsdal dei neste fire åra. Dokumentet sum-
merer opp dei største utfordringane og mogleg-
heitene, og vurderer kva planar vi treng for 
å møte desse. Her får du oversikt over kva 
planar fylkeskommunen alt har, og forslag til 
nye planar. 

Formålet med planane er å få til ei utvik-
ling av samfunnet som er ønskt – ikkje tilfel-
dig. Gjennom planlegginga skal vi bli einige 
om kva vi treng og ønsker oss mest. I forslag 
til Regional planstrategi 2016¬-2020 er det teke 
utgangspunkt i følgjande målsettingar: 

• Gode og inkluderande lokalsamfunn og byar
• Godt og breitt kultur- og fritidstilbod
• God og tilstrekkeleg kompetanse
• God konkurransekraft og nyskaping
• Gode og samfunnsutviklande samferdselsløysingar
• Gode oppvekst- og levekår
• God miljømessig berekraft

Ein føresetnad for å nå desse måla, er at vi får til godt samarbeid – på 
tvers av sektorar, geografiske område og forvaltingsnivå. Ein viktig del 
av planane er derfor å avklare korleis vi i Møre og Romsdal skal arbeide 
saman for å nå den ønskte utviklinga. 

Det å få til godt samarbeid er kjernen i fylkeskommunen si rolle som 
regional utviklingsaktør, og det ligg til grunn for visjonen om å vere 
«ein tydeleg medspelar». 

Det er ein tøff konkurranse internasjonalt og nasjonalt om folk, kom-
petanse og arbeidsplassar. Vi i Møre og Romsdal må sameine kreftene i 
det som må karakteriserast som ei reformtid. Samarbeid er ein føreset-
nad for å nå gjennom hos nasjonale styresmakter på dei sakene som er 
viktige for innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og andre aktørar i 
Møre og Romsdal. 

Samarbeid – og planlegging – er òg nøkkelen til god bruk av dei samla 
ressursane i fylket. 

Planlegging krev godt samarbeid 

   Til Innhald side 2
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1Regional planstrategi som verktøy 
for regional utvikling

Krav i plan- og bygningslova

Plan- og bygningslova (pbl) krev at fylkes-
kommunen skal utarbeide ein regional plan-
strategi i kvar valperiode, seinast eitt år etter 
konstituering. Regional planstrategi er no det 
einaste obligatoriske elementet for planlegging 
på regionalt nivå. 

Regional planstrategi (RPS) er eit overordna 
dokument som viser kva planoppgåver Møre og 
Romsdal skal prioritere i åra 2016–2020 for å 
møte dei viktigaste utfordringane og mogleg-
heitene. Fylkesutvalet vedtok i februar 2015 å 
begynne arbeidet med ny RPS (sak U-20/15).

Regional planstrategi er eit verktøy for å 
fremme heilskapleg og målretta regional plan-
legging. Ifølge plan- og bygningslova § 7-1 skal 
RPS innehalde
• ei utgreiing av viktige regionale 

utviklingstrekk og utfordringar
• ei vurdering av langsiktige utviklings-

moglegheiter 
• ei prioritering av spørsmål for vidare  

regional planlegging
• ei oversikt over prioriterte planoppgåver
• eit opplegg for medverknad i planarbeidet

Den regionale planstrategien skal ta utgangs-
punkt i samfunnsutviklinga i brei forstand. Det 
blei våren 2015 utarbeidd eit kunnskapsgrunn-
lag som ligg til grunn for forslaget til regional 
planstrategi.

RPS skal òg innehalde ei oversikt over korleis  
dei prioriterte planoppgåvene skal følgjast opp, 
og kven som skal medverke i planarbeidet. 
Planstrategien skal gjere greie for formål med 
planane, problemstillingar som skal takast opp 
i den enkelte planen, og organisering og gjen-
nomføring av planarbeidet.

Ulike plantypar

Den regionale planstrategien skal avklare kva 
planar som skal avviklast, vidareførast eller 
reviderast, og identifisere område der det er 
behov for nye planar eller strategiar. Innan-
for regional planlegging opererer vi med ulike 
plannivå:
1. Planar som blir utarbeidde etter prosesskrava 

i plan- og bygningslova, blir kalla regionale 
planar eller regionale delplanar. I Møre og 
Romsdal blir den overordna regionale planen  
kalla Fylkesplan for Møre og Romsdal. 
Prosess krava er omfattande – det er krav til 
planprogram og høyringar og nokre gonger  
også til konsekvensutgreiingar. Det er spesi-
fikke krav til medverknad og offentleg  
ettersyn. Regionale planar skal ha eit hand-
lingsprogram med tiltak som skal rullerast 
årleg. (Kommunal- og moderniserings-
departe mentet har varsla at formuleringa 
skal endrast til «bør» her.)

Regional 
planstrategi

Utkast 
planprogram

Vedtak 
planprogram

Utkast plan Vedtak plan
+
handlings
program

HØYRINGHØYRING

Planprosessen etter krava i plan- og bygningslova

   Til Innhald side 2
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2. I tillegg utarbeider fylkeskommunen ei rekke 
temaplanar, sektorplanar og strategidoku-
ment for ulike område. Desse er ikkje heimla 
i plan- og bygningslova, men kan vere for-
ankra i for eksempel særlover, stortings-
meldingar og fylkespolitiske vedtak. Dei kan 
ha ulike nemningar – som fagmelding, strategi  
eller kunnskapsgrunnlag. Her er prosess 
og oppfølging mindre omfattande. Desse 
planane skal vere knytte til eit handlings-
program i fylkesplanen og blir følgde opp 
som del av denne.

Planhierarkiet i Møre og 
Romsdal fylkeskommune

Regional planstrategi

Fylkesplan og regionale 
delplaner

Strategiar og
fagmeldingar

Prosess og medverknad

Regional planstrategi skal bidra til dialog og 
samhandling mellom ulike aktørar som saman 
skal komme fram til kva som er hovudutfor-
dringane i fylket. Kommunar, regionale stats-
etatar, organisasjonar og institusjonar har både 
rett og plikt til å delta i arbeidet med regional 
planstrategi. 

Mange ulike aktørar og grupper har deltatt i 
utarbeiding av forslaget til regional plan strategi. 
I tillegg til fylkesrådmannen si leiargruppe og 
den interne tverrfaglege fylkesplangruppa, har 
innspel vore henta inn på møte med
• ungdomspanelet
• rådet for likestilling av funksjonshemma
• fylkeseldrerådet
• likestillingsutvalet
• trafikktryggingsutvalet
• kultur- og folkehelseutvalet, samferdsels-

utvalet, regional- og næringsutvalet og 
utdanningsutvalet

• direktørgruppa hos Fylkesmannen i  
Møre og Romsdal

• plannettverka (kommunale  
plansjefar/-rådgivarar)

• regionalt planforum

I vår og sommar har det vore gjennomført åtte 
regionale møte med kommunane i fylket (møtt 
26 kommunar) der RPS og dei kommunale plan-
strategiane var blant temaa. 

Som eit ledd i evalueringa av gjeldande RPS 
er det gjennomført ei spørjeundersøking blant 
medlemmane i fylkestinget. Her var det òg 
spørsmål om kva som blir oppfatta å vere fyl-
kets største utfordringar og moglegheiter. 

 I høyringsperioden ønsker vi å diskutere 
utkastet til RPS med ungdommens fylkesting 
(UFT), regionråda, plannettverka, partnarskapet 
for verdiskaping, Forskingsforum Møre og fleire 
av fylkeskommunen sine nettverk der dette er 
mogleg. Utkastet til RPS blir offentleggjort i 
lokalavisene, og det blir lagt opp til at ein kan 
komme med innspel på nettsida til fylkeskom-
munen. 

Målet er at fylkestinget skal vedta Regional 
planstrategi 2016–2020 i april 2016.

• Fylkesutvalet sitt oppstartsvedtak: http://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/2075
• Kunnskapsgrunnlaget: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/

Regional-planstrategi/Utviklingstrekk-i-Moere-og-Romsdal
• Nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging: https://www.regjeringen.no/conten-

tassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventningar_nn.pdf
• Rettleiing Regional planstrategi: https://www.regjeringen.no/contentassets/5d516c2c5c3a40e-

38c7fd67dafa81526/t-1495.pdf
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
• Førre RPS: www.mrfylke.no/rps

Lenker til kapittel 1

   Til Innhald side 2
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Plan- og bygningslova slår i § 6-1 fast at sta-
ten skal levere eit innspel til planstrategiarbei-
det – dei nasjonale forventingane til regional og 
kommunal planlegging. Desse viser til oppgå-
ver og interesser regjeringa meiner det er viktig 
at fylkeskommunane og kommunane tek opp i 
planlegginga for å bidra til gjennomføring av 
nasjonal politikk.

Forventingane er avgrensa til planlegging etter 
plan- og bygningslova (regionale planer og del-
planer) og fokuserer i denne perioden på
• gode og effektive planprosessar
• berekraftig areal- og samfunnsutvikling
• attraktive by- og tettstadsområde

Dei nasjonale forventingane er retningsgivande 
for planlegginga i fylkeskommunane og kom-
munane – og for statlege etatar sin medverknad 
i planlegginga. Forventingane er ikkje bestem-
mande for kommunale og regionale planer, 
men skal vurderast i lys av regionale behov og  
ressursar i eit heilskapsperspektiv. 

Forventingar til planprosessar

Regjeringa har i forventingsdokumentet fokus 
ikkje berre på plantemaa, men òg på plan-
prosessane. På same måte som fylkeskommunen  
er regjeringa oppteken av å få til betre sam-
arbeid og tidleg involvering av ulike partar for 
å kunne handtere motstridande interesser på ein 
god måte. Regjeringa ønsker ein reduksjon i bru-
ken av motsegner til kommunale arealplanar. 

Regionalt planforum skal vere eit viktig forum 
for tidlege avklaringar. Regjeringa forventar 
at fylkeskommunen har god administrasjon og  
leiing av planforumet, og at kommunane nyttar  
forumet aktivt. Regionale statsetatar er forventa 
å delta. Informasjon om Regionalt planforum i 
Møre og Romsdal finn de på nettsida til fylkes-
kommunen: www.mrfylke.no/planforum

Forventingar til planoppgåver

Desse temaa forventar regjeringa at fylkeskom-
munane – og kommunane – skal vareta i plan-
legginga si:
• Eit klimavennleg og sikkert samfunn
• Aktiv forvalting av natur- og kultur-

minneverdiar
• Framtidsretta næringsutvikling,  

innovasjon og kompetanse
• Samordna bustad-, areal- og transportsystem
• Levande by- og tettstadsentrum
• Helse og trivsel 

I siste kapittel i RPS blir det vist meir detal-
jert kva som er forventingane frå regjeringa 
på desse punkta, og korleis Møre og Romsdal 
fylkes kommune vil ta desse temaa inn i den 
regionale planlegginga.

Nye retningslinjer og strategiar  
frå staten

I forventingsdokumentet varslar regjeringa 
fleire nye dokument som vil gi føringar for 

2 Rammer for den regionale 
planlegginga

Nasjonale forventingar til 
regional og kommunal planlegging

   Til Innhald side 2
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regional- og kommunal planlegging. Desse vil  
supplere eller erstatte eksisterande føringar:
• Nye energikrav til bygg
• Klimaprofilar for alle fylka i Noreg
• Statlege planretningslinjer for klimatilpassing
• Nasjonal bioøkonomistrategi
• Nasjonal jordvernstrategi
• Forenkling av utmarksforvaltinga
• Handlingsplan for ein betre fungerande 

bustadmarknad
• Nasjonal sykkelstrategi
• Nasjonal gåstrategi

Andre nasjonale førin-
gar

«Nasjonale forventninger til regional og kom-
munal planlegging» er ikkje uttømmande 
for alle oppgåver og omsyn som fylkeskom-
munane og kommunane skal vareta i planleg-
ginga, og dokumentet må sjåast i samanheng 
med gjeldande regelverk og rettleiing. Plan- og 
bygnings lova (2008) er den mest sentrale lova 
her, men plankrav blir òg sette i andre lover. 
Her er nokre eksempel:

 Opplæringslova (1998) med forskrifter gir 
føringar om kva planar fylkeskommunen må 
ha for vidaregåande opplæring. Lova stiller 
mellom anna krav om kompetanseplanar for 
dei tilsette i den vidaregåande skolen (§10-8)  
og at fylkeskommunen skal planlegge og 
byggje ut det vidaregåande opplærings-
tilbodet slik at det tek omsyn til nasjonale 
mål, søkjarane sine ønske og samfunnet sitt 
behov for vidaregåande opplæring (§13-3). 
Fylkeskommunen legg slike planar kvart år i 
skolebruksplanen, som blir behandla saman 
med økonomiplanen årleg.

  Forskrift til opplæringslova stiller krav 
om at skoleeigar skal medverke til å etablere 
administrative system og hente inn statistiske  
og andre opplysningar som trengst for å  
vurdere tilstanden og utviklinga innanfor 
opp læringa, jf. §2-2. I Møre og Romsdal skal 
kvalitetsplanen og -rapporten medverke til 
å oppfylle dette kravet. Kvalitetsplanen blir 
vedteken i fylkestinget i juni, og kvalitets-
rapporten blir vedteken av fylkestinget i 
oktober.

 Folkehelselova (2011) slår fast at fylkeskom-
munen skal ha oversikt over helsetilstanden 
til innbyggjarane i fylket og faktorar som 
påverkar helsa deira. Denne oversikta skal 
vere skriftleg og skal leggast til grunn for 
planstrategien og planarbeidet til fylkes-
kommunen og kommunane. Oversiktdoku-
mentet til Møre og Romsdal var sist ferdig-
stilt og publisert våren 2015.

 Diskriminerings- og tilgjengelova (2013) gir 
fylkeskommunen som offentleg verksemd 
ei plikt til å arbeide aktivt og målretta for å 
fremme universell utforming (krav i plan- 
og bygningslova òg).

 Kulturminnelova (1978). Fylkeskommunen 
er sektormyndigheit når det gjeld kultur-
minne og kulturmiljø i Møre og Romsdal. 
Fylkeskommunen skal vurdere om omsynet  
til freda, verdifulle og verneverdige kultur-
minne blir vareteke i alle arealplanar, og 
tiltak som blir planlagde, er i samsvar med 
kulturminnelova. 

  Fylkeskommunen har ansvar for å for-
valte freda bygg og anlegg og for å tildele 
tilskot til freda og verneverdige kultur-
minne. Fylkeskommunen har òg ansvar for 
auto matisk freda kulturminne i fylket. Fyl-
keskommunen skal varslast dersom det er 
planlagt inngrep i freda eller verneverdige 
kulturminne.

 Folkebiblioteklova (1985) kapittel 3 gir 
fylkes kommunen vesentlege oppgåver på 
bibliotekfeltet. Fylkeskommunen skal vareta 
regionale bibliotekoppgåver og regional 
bibliotekutvikling, og skal mellom anna gi 
råd til lokale myndigheiter, yte bibliotek-
fagleg rettleiing og assistanse og arrangere 
møte og kurs om bibliotekspørsmål.

 Vassforskrifta (2006) er ei oppfølging av EUs 
rammedirektiv for vatn frå 2000. Hovud-
formålet er å verne og – om nødvendig – 
betre tilstanden i ferskvatn, grunnvatn og 
kystnære område. Forskrifta set miljømål for 
alt ferskvatn, grunnvatn og kystvatn inntil 
éi nautisk mil utanfor grunnlinja, og ut til 
territorialgrensa når det gjeld miljømål for  
kjemisk tilstand. Det er stilt krav om regio-
nale forvaltingsplanar med tiltaksprogram 
som skal leggast til grunn for fylkeskom-
munal verksemd og vere retningsgivande for 
kommunal og statleg planlegging og verk-
semd i vassregionen.
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Regionreform 
og kommunereform

Nye kommunar/regionar som resultat av kom-
mune- og regionreforma skal først tre i kraft 
1.1.2020 og vil såleis ikkje ha nokon direkte 
verknad på planlegginga i perioden for denne 
planstrategien. Det vil likevel vere tenleg å vur-
dere eventuelt endra planbehov ved ulike utfall 
av reformene.

Regionreform

Møre og Romsdal fylkeskommune samar-
beider i dag med nabofylka i sør og nord. Vi 
samarbeider i liten grad med nabofylka i aust. 
Når det gjeld villrein og økosystem i høgfjel-
let, har vi felles planar med nabofylka for Dov-
refjell/Sunndalsfjell og Reinheimen. Innretting 
og geografisk omfang av desse planane er gitt 
av nasjonale føringar, og eventuelt nye regio-
nar vil ikkje ha direkte innverknad på dette. 
Innanfor samferdsle er det noko felles planar-
beid på gjennomgåande ferdselsårer. Dette er i 
liten grad planar etter plan- og bygningslova, 

men ulike strategiar og innspel til NTP. Det er 
samarbeid med Trøndelag om bestillingsbrev til 
Regionalt forskingsfond, men ikkje om utarbei-
ding av FoU-strategien som er grunnlaget for 
prioriteringane.

Mot sør er aktuelle samarbeid i stor grad 
knytte opp mot heile Vestlandet, det er ingen 
formelle samarbeid berre med Sogn og Fjordane. 
Nordover er det samarbeid både med Sør-Trøn-
delag åleine og med begge trønderfylka. 

Det er i dag relativt lite pendling over fyl-
kesgrensene. Sjølv om det mot Sør-Trøndelag er 
noko utveksling av arbeidskraft, kan vi ikkje 
snakke om sterke bu- og arbeidsmarknadsre-
gionar over fylkesgrensene. Når det gjeld ser-
viceregionar, er dette noko sterkare frå delar av 
Nordmøre mot Trøndelag og frå Nordfjord til 
Sunnmøre. Dette omfattar mellom anna sjuke-
hus, idrett og næringsliv. Oversikt over samar-
beid, sjå figuren over.

Samla er samarbeidet nokså jamt fordelt mel-
lom sør og nord, men samarbeid mot Trøndelag 
blir vurdert som noko meir formelt og tettare. 
Når det gjeld inndeling av regional stat, har vi 
noko meir felles med trøndarane enn med vest-
lendingane. 

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek per 
i dag ikkje i nokon samtalar eller forhandlin-
gar om etablering av større regionar. Seinast i 
desember 2014 vedtok fylkestinget samstemt at 

Oversikt samarbeid

Samarbeid Rogaland Hordaland Sogn og  Sør Nord Andre
   Fjordane Trøndelag Trøndelag

Vestlandsrådet      

Regionalt forskningsfond      

Vest-Norges Brusselskontor      

Fjord Norge AS      

Norskehavsrådet       

Norsk Gassforum      

Tjeldbergodden Utvikling      

Tannhelsetjenestens kompetansesenter       

Bokbåten Epos      

Prosjekt Kystpilgrimsleia      

GIS-Link      

Kystekspressen      

Regional NTP

Vestnorsk filmsenter 
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Møre og Romsdal skal halde fram som sjølvsten-
dig fylkeskommune. Verken sørover eller nord-
over synest det naturleg at fylket går saman med 
berre eitt nabofylke om å danne ein ny region. 
Begge alternativa vil truleg innebere ein ny 
region som omfattar minst tre fylke og har over 
700 000 innbyggarar.

Den førebelse vurderinga er at så store regio-
nar ikkje er nødvendig for å løyse dagens oppgå-
ver og heller ikkje dei oppgåvene som ein vurde-
rer å overføre til nye regionar/fylkeskommunar. 
Eit fleirtal av desse oppgåvene er i dag organ-
serte fylkesvis, og dei blei dessutan løyste på 
ein tilfredsstillande måte under forsøket med 
einskapsfylke i 2004–2010.

Regionreforma i seg sjølv utløyser dermed 
ikkje noko behov for nye regionale planar.

Kommunereform

Utfallet av kommunereforma er svært usikker i 
Møre og Romsdal, og det blir ikkje vurdert som 
særleg sannsynleg at det blir etablert kommunar 
i vårt fylke som er store nok til å overta oppgå-
ver som vidaregåande opplæring eller kollek-
tivtransport, slik krava til dette er formulert frå 
statleg side i dag. 

Det blir vurdert som svært sannsynleg at det 
blir kommunesamanslåingar i fylket, noko som 
vil utløyse behov for å samordne planverka i dei 
nye kommunane. Ei slik samordning bør starte 
snarast etter at den nye kommunestrukturen 
er klar, slik at mest mogleg er gjort før dei nye 
kommunane blir etablerte 1.1.2020. Fylkeskom-
munen har lang erfaring med å koordinere plan-
arbeid mellom fleire kommunar (interkommu-
nal/regional planlegging) og kan medverke på 
to område i ei slik samordning:
• Kunnskapsgrunnlag – statistikk og analy-

ser – tilpassa dei nye kommunane
• Rettleie kommunane når det gjeld prosess- 

og planarbeid med nye kommuneplanar
Fylkeskommunen må setje av ressursar til 

dette arbeidet i perioden 2017- 20. Det kan bli 
aktuelt å komme tilbake til fylkesutvalet med 
meir spesifikke prioriteringar når resultat av 
kommunereforma er kjent og behovet for sam-
ordning av planverk meir avklara.

Økonomiske rammer

Av plan- og bygningslova § 3-1 går det fram 
at planlegginga skal bygge på økonomiske og 
andre ressursmessige føresetnader for gjennom-
føring og ikkje vere meir omfattande enn nød-
vendig. Planambisjonane må tilpassast dei til-
gjengelege ressursane og vere realistiske med 
tanke på gjennomføring.

Høg vekst i skatteinntekter, høg aktivi-
tet i næringslivet og låge lånerenter har med-
verka til positive økonomiske resultat for Møre 
og Romsdal fylkeskommune dei siste åra. No 
har den økonomiske utviklinga for Noreg og 
norsk næringsliv endra seg. Låg oljepris og fall 
i oljeinvesteringane har ført til lågare aktivi-
tet i den oljerelaterte industri. Dette fører til at 
arbeidsløysa er på veg oppover. Lågare aktivitet 
i næringslivet i Møre og Romsdal, fleire arbeids-
ledige og moderate lønnsoppgjer vil kunne føre 
til lågare vekst i dei frie disponible inntektene 
til fylkeskommunen framover. 

Vidare har Møre og Romsdal fylkeskommune 
i den gjeldande økonomiplanen lagt opp til eit 
for høgt drifts- og investeringsnivå i forhold til 
totale frie disponible inntekter. Det har ført til at 
vi har måtta bruke driftsfondsmidlar til å saldere 
dei årlege budsjetta. Dersom vi ikkje set i verk 
innsparingstiltak og bremsar investeringstak-
ten, vil driftsfondsmidlane vere brukte innan 
to–tre år. Høgt investeringsnivå har ført til at 
lånegjelda stadig stig. Det bind økonomien til 
fylkeskommunen i lang tid framover. Oppbrukte 
reservar og bundne utgifter gjer at handlefrido-
men og fleksibiliteten vil bli redusert, noko som 
gjer Møre og Romsdal fylkeskommune meir sår-
bar med tanke på uføresette situasjonar.

I åra som kjem, må Møre og Romsdal fylkes-
kommune omstille verksemda og redusere både 
drifts- og investeringsnivået, slik at drifta blir 
tilpassa dei økonomiske rammene vi til kvar 
tid har. Det inneber at vi framover må priori-
tere mykje strengare mellom oppgåver og pro-
sjekt som skal gjennomførast, enn vi har gjort 
dei siste åra. 

Det blir viktig å nytte den regionale plan-
legginga som det prioriteringsverktøyet det er. 
Gjennom planane og handlingsprogramma sig-
naliserer vi tydeleg kva som skal prioriterast. 
Det er behov for å knyte planane betre saman 
med budsjett- og økonomiplanen.
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«Utviklingstrekk i Møre og Romsdal», kunn-
skapsgrunnlaget til den regionale planstrate-
gien, går grundig igjennom utfordringar og 
moglegheiter på 15 ulike tema der fylkeskom-
munen kan spele ei rolle. Nedanfor gir vi ei opp-
summering og vurdering av planbehov på sju 
tema basert på målsettingane som blei presen-
tert i forordet:

• Bulyst, inkludering og sentrumsutvikling 
• Kultur- og fritidstilbod
• Kompetansebehov
• Verdiskaping
• Samferdsel
• Oppvekstvilkår, folkehelse og tannhelse
• Berekraftig bruk av areal- og natur-

ressursar

3.1  Bulyst, inkludering og sentrumsutvikling  
Utfordringar og moglegheiter

Vi ønsker at flest mogleg skal velje å bu i Møre 
og Romsdal, og at dei skal ha gode liv her. Dei 
siste ti åra har fylket samla sett opplevd ein 
vekst i folketalet, men utviklinga er ulik mel-
lom kommunane. Veksten er størst i byane og 
omlandskommunane. Det er innvandringa som 
gir vekst i mange av kommunane her. Det har 
gitt oss eit nytt mangfald, og gjer integrerings-
arbeidet viktig. 

Folketalsveksten framover er avhengig av 
at innvandringa held fram. Fylket har framleis 
negativ netto innanlandsflytting. Vi taper ein 
stor del av ungdomskulla våre, og vi har kvin-
neunderskot. Samtidig må vi førebu oss på ein 
situasjon der det blir fleire eldre.

Kvinner, etniske minoritetar, ungdom, funk-
sjonshemma og eldre er underrepresenterte på 
ei rekke samfunnsarenaer, og tiltak som sikrar 
inkludering, deltaking og tilgjenge for alle er 
viktige for å skape bulyst og trivsel. 

Stadig fleire ønsker å bu i tettbygde område. 
Attraktive byar og tettstader fremmar buset-
ting og næringsutvikling, investeringsvilje 
og rekruttering av kompetansearbeidskraft. 
For å dyrke denne vekstkrafta best mogleg må 
det skapast ei god funksjonsdeling og eit godt 
samspel mellom dei ulike sentera og regionane 
rundt. Tettstader og bumiljø må planleggast og 
utformast på ein måte som styrkar trivsel og 
attraktivitet.

Gode bumiljø føreset òg at innbyggjarane 
opplever staden som trygg. Klimaendringane 
gjer at vi må ha meir kunnskap om lokale risi-
koar. Vi må førebygge naturfarar og andre 
uønskte hendingar og ha god beredskap som 
reduserer skadeverknadene dersom noko like-
vel skulle gå gale.

3Utfordringar, moglegheiter 
og planar
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 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 74/12)

 Formål: Fylkesplanen er fylkeskommunen sin 
overordna plan for regional utvikling. Visjonen 
er «Vi vågar litt meir». 

 Innhald: Planen er bygd opp rundt fire satsingsom-
råde og seks gjennomgåande perspektiv. 

  Dei fire satsingsområda er kultur, kompe-
tanse, samferdsel og verdiskaping. Til kvart sat-
singsområde er det formulert eitt hovudmål og 
seks til åtte resultatmål. Resultatmåla er følgde 
opp i årlege handlingsprogram, årleg rapporte-
ring og eit sett måleindikatorar. Handlingspro-
gramma er utarbeidde i samarbeid med partnar-
skapen og nettverka til fylkeskommunen. 

  Dei seks gjennomgåande perspektiva er barn 
og unge; universell utforming; folkehelse; like-
stilling og inkludering; miljø og klima og inter-
nasjonalisering. Dei skal styrke fylkeskommu-
nen si evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar 
for samfunnsutviklinga. Dei skal òg styrke fyl-
keskommunen som planmyndigheit. Resultat-
måla seier mellom anna at omsynet til desse per-
spektiva skal vere viktige vurderingskriterium i 
alle planar og tiltak. Iverksettinga av perspek-
tiva byggjer på sektoransvarsprinsippet, og det 
er utarbeidd ei handbok for korleis desse perspek-
tiva skal følgjast opp i praksis. Sektorane rap-
porterer årleg korleis perspektiva er varetekne i 
verksemda deira.

 

 Vurdering:  Fylkesplanen har hatt politisk og 
administrativ legitimitet, og er mykje nytta i 
kommunane og av andre regionale aktørar. Å 
formulere nokre få hovudmål med tilhøyrande 
resultatmål synes å fungere godt. Iverksettinga 
og oppfølginga av planen har vore gjort syste-
matisk og handlingsprogramma har vore sty-
rande for fagavdelingane si verksemd. Sjølv om 
planperioden ikkje er omme, ser vi mange posi-
tive resultat innan satsingsområda. Erfaringane 
er noko meir blanda i høve til oppfølging av dei 
gjennomgåande perspektiva. 

  Ein grunn til å vidareføre ein overordna regi-
onal plan der vi samlar ulike samfunnsområde, er 
at det rasjonaliserer fylkeskommunen sitt planar-
beid ved å reduserer talet på planprosessar.

 
 Tilråding: Fylkesplanen bør vidareførast, men 

med nokre endringar. Talet på gjennomgåande 
perspektiv bør kuttast og må koplast betre til 
handlingsprogramma. Ein bør òg diskutere om 
inkluderingsperspektivet blir godt nok vareteke 
gjennom fylkesplanen, eller om det bør løftast 
fram i ein eigen regional delplan, ei fagmelding 
eller eit handlingsprogram. Det bør vurderast om 
ein kan sjå på satsingsområda verdiskaping og 
kompetanse samla. Det bør òg vurderast om fyl-
kesplanen skal få nokre tydelegare samfunns-
mål som går på tvers av satsingsområda, og der 
iverksettinga føreset koordinert innsats frå heile 
Møre og Romsdal. 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 
2013-2016 

 Vedteken: Juni 2015 (T-sak 32/15) 

 Formål: Planen skal bidra til å utvikle funksjonelle 
arbeids-, bu- og serviceregionar (ABS-regionar), 
fremme ei meir berekraftig by- og tettstadsutvikling 
og styrke samordna bustad-, areal- og transportplan-
legging i og mellom kommunane.

 Innhald: Planen set opp strategiar og mål knytte til fem 
punkt: 

 -  Funksjonelle arbeids-, bu- og serviceregionar 
(ABS-regionar)  

 -  Attraktive og robuste kommunesenter
 -  Byane som regional motor
 -  Samordna bustad-, areal- og transportplanleg-

ging
 -  På veg mot ein samla møreregion

  Planen gir retningslinjer for lokalisering av  
handel og tenester i Møre og Romsdal.

  Vurdering: Planen legg til rette for utvikling av 
ein robust senterstruktur uavhengig av framtidig 
kommunestruktur og blei til gjennom ein nyleg 
avslutta prosess med to høyringsrundar. Fyl-
kestinget vedtok at planen skal rullerast innan 
ein treårsperiode. Dersom kommunane ønsker 
avgrensa regionale delplanar for areal- og trans-
portplanlegging ( jf. punkt 12 i planen), vil desse 
erstatte rulleringa av Regional delplan for attrak-
tive byar og tettstader.  

  Tilråding: Planen blir vidareført og rullert innan 
tre år. Planen blir følgd opp gjennom løpande saks-
behandling og eventuelle interkommunale areal- 
og transportplanar (sjå eige punkt på side 29).  

Regional delplan for attraktive byar og tettstader 

Planar
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3.2  Kultur og fritidstilbod

Utfordringar og moglegheiter:

Kulturaktivitetar og kulturopplevingar i vid forstand er 
viktige for å skape attraktive lokalsamfunn og byar der 
folk trivst og føler seg heime. Når ein deltek i kulturak-
tivitetar, gir det ein følelse av å høyre til i lokalsamfunnet. 
Det føreset at den kulturelle infrastrukturen av kultur-
fagleg kompetanse, institusjonar, nettverk og organisa-
sjonar er på plass både i kommunane og i fylket. 

Biblioteka er viktige lokale møteplassar, aktive kunn-
skaps- og kulturformidlarar og dessutan arenaer for 
inkludering og mangfald. Mange av folkebiblioteka treng 
nye eller renoverte lokale for å vareta denne rolla. Styrka 
finansiering, meir kompetanse og betre samspel mellom 
aktørane i sektoren vil kunne løfte biblioteka i framtida. 

Bruken av kulturtilboda varierer med utdanningsnivå, 
yrkesstatus, alder, bustad og kjønn. Tiltak for å jamne 
ut sosiale forskjellar i kulturbruken, slik at alle får høve 
til å delta og oppleve gleda av kunst og kultur, er vik-
tig. For å få fleire til å ta del i kulturlivet trengst det ein 
innsats innanfor formidling og publikumsutvikling – og 
ein må ha tilpassa lokale.

Ein sterk og variert frivillig sektor og stor frivillig 
innsats er sentrale berebjelkar i kulturlivet. Det kan òg 
spele ei viktig rolle i integrering av nye innbyggarar, 
også innvandrarar frå andre kulturar. 

For kvar fylkeskommunal krone som er brukt til kul-
turformål, får vi ut om lag to statlege kroner. Samtidig 
viser Norsk kulturindeks 2014 for Møre og Romsdal at 
fylket sin del av dei sentrale tildelingane er liten. Det er 
mange årsaker til dette, mellom anna få profesjonelle 
kunstnarar og tronge kommunale kulturbudsjett. Dei fyl-
keskommunale kulturtilskota er dermed viktige for å sikre 
breidd og variasjon i kultur- og fritidstilboda i fylket.

Kreative næringar er i vekst i Møre og Romsdal. Desse 
næringane er middels store i nasjonal samanheng både 
når det gjeld sysselsetting, verdiskaping og lønnsemd. 
Kreative næringar gir større breidd i arbeidsmarkanden 
og bidreg til auka attraktivitet. 

Møre og Romsdal har få profesjonelle kunstnarar 
samanlikna med landet elles. Profesjonelle kunstnarar 
er viktige bidragsytarar i det lokale og regionale kul-
turlivet, og betre tilrettelegging for desse er sentralt for 
den vidare utviklinga av kulturtilbodet og dei kreative 
næringane. 

Møre og Romsdal har rikt med både fysiske og imma-
terielle kulturminne, og desse bidreg til identitet, attrak-
tivitet og næringsgrunnlag. Klimaendringar, urbanise-
ring og sentralisering utfordrar kulturminneforvaltinga. 
Omsynet til kulturminne- og miljø skal sikrast gjennom 
heilskapleg samfunns- og arealplanlegging. 
 

 Vedtak:  Risiko- og sårbarheitsanalysen 
vart gitt status som fagmelding av fylkes-
tinget i juni 2015 (sak T-31/15). Fagmeldinga 
er under utarbeiding, fylkesutvalet vil få 
henne til høyring hausten 2015.

 Formål: Styrke samfunnstryggleiken i fyl-
ket. Målet er at meldinga skal fungere som 
eit prioriteringsgrunnlag for å utvikle eit 
meir robust samfunn.

 Måla med ROS-analysen: 
 •  Teikne eit realistisk, kunnskapsbasert 

og heilskapleg risikobilde for fylket 
 •  Klargjere ansvarsforhold
 •  Vere eit prioriterings- og avgjerds-

grunnlag for førebyggande tiltak
 •  Vere eit prioriterings- og avgjerds-

grunnlag for beredskap
 •  Fremme god planlegging og arealbruk 

i fylket 
 •  Setje søkjelys på samfunnstryggleik 

gjennom formidling og informasjon

 Innhald: Analysen vil gi eit oversyn over 
viktige risikoforhold i fylket og skildre sår-
barheita ved ulike hendingar. Analysen tek 
for seg forhold og hendingar som kan gi 
konsekvensar på regionalt nivå. Fylkes-
ROS Møre og Romsdal vil òg gi innspel til 
andre etatar og verksemder som skal utar-
beide eigne ROS-analysar og beredskaps-
planverk.

 Vurdering: Fylkes-ROS Møre og Romsdal 
vil vere eit viktig kunnskapsgrunnlag for 
å sette samfunnstryggleik og beredskap på 
den politiske dagsordenen. Analysen skal 
følgjast opp i handlingsprogramma til sek-
torane.

 Tilråding: Arbeidet med FylkesROS Møre og 
Romsdal held fram og blir følgt opp i hand-
lingsprogramma til sektorane. 

FylkesROS Møre og Romsdal 
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 Vedteken: Desember 2012  
(T-sak 74/12)

 Formål: Planen er fylkeskommunen sitt prioriterings-
grunnlag innanfor kultursektoren. 

  Hovudmålet er at Møre og Romsdal skal ha eit 
mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv, der aktivi-
tetar, opplevingar, inkludering og folkehelse står 
sentralt.

 Innhald: Planen har resultatmål for frivillige lag 
og organisasjonar, kulturformidlinga, kultur- og 
idrettsbygg, kulturarven, kulturnæringsarbeids-
plassar og turvegar med tilrettelegging. 

 Vurdering: Vår erfaring er at kultursatsinga i fyl-
kesplanen har vore nyttig for å sette kultur på den 
regionale agendaen, og at ho har gjort arbeidet på 
kulturområdet meir systematisk og langsiktig.  

 Tilråding: Kultur bør framleis vere eit satsingsområde 
i fylkesplanen. Sjå elles omtale under punkt 1.

 Vedteken: Juni 2015 (T-sak 33/15) 

 Formål: Planen skal bidra til å utvikle 
strategiar for forvalting, formidling og 
bruk av kulturarven i Møre og Roms-
dal som flest mogleg er samde om. 
Gjere fylkeskommunen si forvalting 
av fagansvaret meir føreseieleg, slik 
at ho kan fungere som eit grunnlag for 
prioriteringar av vernetiltak og restau-
reringsarbeid. 

 Innhald: Ein sentral del av planen er å 
få ei oversikt over kva kulturminne frå 
nyare tid som har regional og nasjonal 
verdi.

 Vurdering: Planen blei til gjennom 
ein grundigprosess med to høyrings-
rundar, der planen fekk mange posi-
tive tilbakemeldingar. Planen er nyleg 
ved teken.

 Tilråding:  Planen blir vidareført med 
handlingsprogram for korleis kultur-
minna som er av regional og nasjo-
nal verdi, skal takast vare på. Planen 
blir lagt til grunn for fylkeskommunen 
sine innspel til kommunal planlegging 
og elles for prioritering av vernetiltak, 
restaureringsarbeid, formidling og til-
skotsforvalting. Det er ikkje nødven-
dig med revidering i kommande plan-
periode.

Fylkesplan for Møre og Romsdal 
2013-2016. Satsingsområdet Kultur

Handlingsplan for bibliotek 
– UNDER UTARBEIDING

Regional delplan for kulturminne av 
regional og nasjonal verdi

 Vedtak: Fylkestinget vedtok i 
juni 2015 (sak T-42/15) å gi pla-
nen for biblioteksektoren status 
som handlingsplan knytt til sat-
singsområdet kultur i fylkespla-
nen. Den er under utarbeiding, 
og målet er at handlingsplanen 
blir vedteken av kultur- og fol-
keheleutvalet i juni 2016. 

 Formål: Gjennom handlingspla-
nen skal vi utforme ein regional 
bibliotekpolitikk med ei sentral 
målsetting om at alle innbyg-
garane skal få eit likt bibliot-
ektilbod, uavhengig av kvar 
dei bur. Den regionale biblio-
tekpolitikken skal vere basert 
på perspektiv som samhandling, 
nettverksbygging, kompetanse-
utvikling og biblioteka si sam-
funnsrolle. 

 Innhald: Handlingsplanen skal 
sette søkelys på utfordringar 
innan områda struktur og orga-
nisering, kompetanse, innhald 
og tenester.

 Vurdering: Fylkestinget har 
nyleg slutta seg til utabeiding 
av denne handlingsplanen.

 Tilråding: Arbeidet vil bli organi-
sert som eit prosjekt, med repre-
sentantar frå fagmiljøet i Møre 
og Romsdal, t.d. frå folkebibli-
oteka/kommunane og frå ulike 
avdelingar i fylkeskommunen. 
Arbeidet med handlingsplanen 
vil også bli løfta i ulike regi-
onale nettverk som kulturav-
delinga har innanfor biblio-
tekfeltet. Det vil sikre regional 
forankring og medverknad.

Planar
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3.3  Kompetanse

Utfordringar og moglegheiter:

Den kanskje viktigaste faktoren for at fylket skal lykkast over tid, er at 
vi klarer å utvikle og trekke til oss den kompetansen som arbeidslivet 
treng. Det er venta stort behov for fagutdanna arbeidskraft, lærarar og 
helsepersonell. Eit stadig meir kompetanseintensivt næringsliv aukar 
òg behovet for høgt utdanna arbeidskraft.

Arbeidslivet og kompetansebehova endrar seg kontinuerleg. Det krev 
eit utdanningssystem som er i stand til å endre seg i takt med behova 
i arbeidslivet – og som klarar å få elevane til å fullføre med vitnemål 
eller fag- og sveinebrev. Det er framleis behov for fleire læreplassar i 
bedriftene og i offentleg sektor i fylket.

Høgt kostnadsnivå er ei utfordring for næringslivet og gjer at vi må 
ha fokus på produktivitetsfremmande tiltak og mest mogleg kunnskap-
sinnhald i produksjonen. Det gjer at vi treng fleire med fagutdanning 
og høgare utdanning.

Utdanningsnivået i Møre og Romsdal er lågare enn snittet for landet, 
og det er stor variasjon i utdanningsnivå mellom kommunane. Utfor-
dringa med lågt utdanningsnivå er at arbeidslivet ikkje får tilgang til 
relevant kompetanse.

For den regionale utviklinga i Møre og Romsdal er det avgjerande å 
ha høgskolar i nærleiken av dei innovative miljøa her, mellom anna for å 
kunne fylle lokalt kompetansebehov, og ikkje minst for å kunne vidare-
utvikle idear som oppstår lokalt. Gjennom etter- og vidareutdannings-
tilboda er høgskolane viktige tilbydarar av ny kunnskap.

 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 74/12)
 

 Formål: Planen er ein del av prioriteringsgrunnlaget til 
fylkeskommunen innanfor utdanningssektoren.  

 Hovudmål: Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og 
Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt 
for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom sko-
lenivåa, og skolane skal levere kompetanse som nærings-
livet og offentleg sektor har bruk for.

 Innhald: Fylkesplanen har resultatmål om overgang mel-
lom skolenivåa, yrkes- og utdanningsrettleiing, tilbod om 
å ta fag på høgare trinn, lærlingplassar, entreprenørskap, 
internasjonale program og utvekslingsordningar og dek-
king av arbeidslivets behov for arbeidskraft.

 Vurdering: Handlingsprogrammet for kompetanse har sett 
fokus på utviklingsoppgåvene innanfor utdanningssekto-
ren, og måla blir vist til i samarbeid med regionale aktørar. 
Fylkesplanen bør òg koplast betre saman med kvalitets-
planen for vidaregåande opplæring (sjå kapittel X).

 Tilråding: Kompetanse bør framleis vere eit satsingsom-
råde i fylkesplanen, men ein bør vurdere å sjå satsings-
områda verdiskaping og kompetanse i samanheng. 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-
2016. Satsingsområdet Kompetanse

 Vedtak: Det er eit mål at planen skal leg-
gast fram for politisk behandling våren 
2017, med vedtak hausten 2017.

 Formål: Planen skal klargjere kva ansvar 
og rolle Møre og Romsdal fylkeskommune 
har overfor musea i regionen, og gi tyde-
lege signal om satsingsområde og priori-
teringar i planperioden.

  Det er vidare eit mål at planen skal med-
verke til å styrke den faglege dimensjonen 
til musea ytterlegare. Planen skal òg tyde-
leggjere musea si rolle i samfunnet og med-
verke til at dei blir anerkjende for det. 

  Møre og Romsdal fylkeskommune har 
ei samordnande rolle for musea i fylket og 
skal medverke til samarbeid og samhand-
ling mellom musea og andre tilskotspartar og 
mellom musea og andre kulturinstitusjonar.

  Sterk lokal og regional forankring, for-
sking, forvalting, formidling og fornying 
bør vere sentrale stikkord i planen

 Tilråding: Arbeidet med planprogrammet 
tek til i januar 2016, og det skal gjere greie 
for innhald, deltaking og prosess. Organi-
sering og medverknad vil bli avklart i sam-
band med utarbeiding av planprogrammet. 
Fylkeskommunen vil leie planarbeidet.

Regional delplan for museum 
– FORSLAG TIL NY PLAN

Innanfor kultur er det fleire fagområde der 
ein kunne vore tent med ein regional delplan. 
Det gjeld mellom anna fartøyvern, bibliotek, 
idrett og fysisk aktivitet og kunstnarpolitikk.  

 Tilråding:  Det blir vurdert som lite ten-
leg å utarbeide eigne regionale planar for 
desse fagområda så lenge kultur fram-
leis er eit satsingsområde i ein overordna 
regional plan og Regional delplan for fol-
kehelse blir vidareført (sjå kapittel xx). På 
enkelte område kan det likevel vere hen-
siktsmessig å utarbeide eigne handlings-
planar. Dette gjeld for bibliotek og idrett 
og fysisk aktivitet. På bibliotekfeltet kan 
det komme strukturendringar som følgje 
av kommunereforma. Ein handlingsplan 
for idrett og fysisk aktivitet vil vere knytt 
til spelemidlane som fylkeskommunen 
forvaltar.

Anna planbehov

Planar
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 3.4     Verdiskaping

Utfordringar og moglegheiter:

Petroleumsnæringa og den eksportretta indus-
trien har vore ei sterk drivkraft for nærings-
utviklinga i fylket. Det gjer oss sårbare for 
internasjonale konjunkturar og endringar i olje-
prisen. Møre og Romsdal har vore blant fylka 
med lågast prosentdel arbeidsledige, men det 
siste året har arbeidsløysa auka meir her enn 
landsgjennomsnittet.

Møre og Romsdal har sterke næringsklyn-
ger spesielt innanfor marin og maritim næring. 
Framover må vi stimulere utviklinga av inno-
vative bedriftsnettverk og klynger og styrke 
utdannings- og forskingsmiljøa våre, som er 
viktige for næringslivet. Kunnskapsoverføring 
mellom næringane kan utløyse stort potensial, 
særleg gjeld dette næringane som er knytte til 
havet.

Sjømatnæringa er stor i fylket vårt, og vi har 
heile verdikjeda innanfor marin næring. Fylket 
har òg ein sterk posisjon i den veksande bioma-
rine næringa, der vi trekker til oss internasjo-
nale bedrifter. Og framleis ligg tyngdepunk-
tet for norsk møbelnæring i Møre og Romsdal. 

Møre og Romsdal er eitt av dei største land-
bruksfylka i landet, ein posisjon vi ønsker å 
behalde. Næringa bidreg til levande bygder og 
allsidig næringsstruktur. Landbruket går gjen-
nom store strukturendringar. Næringa har teke 

i bruk ny teknologi, noko som har 
ført til at produktiviteten har gått 
kraftig opp, men klima og land-
skap vil alltid gjere matproduk-
sjon i Møre og Romsdal krevjande. 
Kostnadsnivået gjer lønnsemda, 
og dermed rekrutteringa, svak. 

Møre og Romsdal har høg sysselset-
ting blant innvandrarane, men fylket kan fram-
leis jobbe med få fleire av dei som i dag ikkje 
er ein del av den ordinære arbeidsstyrken, inn 
i arbeidslivet. 

Fylket har ein svært kjønnsdelt arbeids-
marknad, og vi har relativt sett få statlege 
arbeidsplassar samanlikna med andre fylke. 
Større breidd i arbeidsmarknaden vil gjere det 
meir attraktivt å busette seg i Møre og Roms-
dal. Dei kreative næringane er viktige her, sjå 
omtale under punkt 3.2.

Møre og Romsdal har ein låg del av dei totale 
FoU-utgiftene i Noreg. For å styrke regional inn-
ovasjon og konkurranseevne er det avgjerande 
at vi greier å kople næringslivet og utdannings- 
og forskingsmiljøa tettare saman og mobilisere 
fleire bedrifter til forsking. 

Entreprenørskap er viktig for å skape arbeids-
plassar. Utfordringa framover blir å auke tilfan-
get av gode entreprenørar og prosjekt med stort 
nyskapings- og vekstpotensial.

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016. 
Satsingsområdet Verdiskaping

 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 74/12)

 Formål: Gjennom handlingsprogrammet for 
verdiskaping får fylkeskommunen eit priori-
teringsgrunnlag for regionale utviklingstiltak.

  Hovudmålet er at Møre og Romsdal skal ha 
vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kva-
litetar og eit internasjonalt konkurransedyk-
tig næringsliv.

 Innhald: Fylkesplanen har resultatmål for sen-
trum i byar og tettstader, bruk av forskings-
basert innovasjon, næringsklynger, nyetable-
ringar, petroleumsnæringa, reiselivsnæringa, 
landbruksnæringa, sjømatnæringa, fornybar 
energi og forvalting av arealet og naturresur-
sane i fylket.

  

  Internasjonalisering er eit av dei gjennom-
gåande perspektiva i fylkesplanen. Målet er 
å legge til rette for aktiv deltaking i inter-
nasjonale organisasjonar og i internasjonalt 
prosjektsamarbeid på prioriterte område for å 
styrke rammvilkåra for regionalt næringsliv, 
kommunar og organisasjonar.

 Vurdering: Handlingsprogrammet for verdiska-
ping gjer det føreseieleg kva regionale utvik-
lingstiltak fylkeskommunen vil støtte. Kom-
munane og andre som skal søke tilskot til 
utviklingstiltak, nyttar programmet.

 Tilråding:  Verdiskaping bør framleis vere eit 
satsingsområde i fylkesplanen, men ein bør 
vurdere å sjå det i samanheng med satsings-
området kompetanse. 

Planar

   Til Innhald side 2
15



 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 76/12)
 

 Formål: Målet er å styrke landbruket og 
den landbruksbaserte næringsutvik-
linga i fylket. Meldinga skal danne 
grunn lag for prioriteringar i regionale 
planar og handlingsprogram.

 Innhald: Meldinga omtalar status, 
utviklingstrekk og utfordringar for 
næringa og set opp mål innanfor temaa 
jordvern, beiting, husdyrproduksjon, 
planteproduksjon, økologisk jordbruk, 
skogbruk, foredlingsindustri, klima og 
miljø, omdømmet til næringa, rekrutte-

ring, utdanning, forsking og bygdenæ-
ringar.

 Vurdering: Meldinga tydeleggjer land-
brukspolitikken til fylkeskommunen og 
legg grunnlaget for god koordinering og 
bruk av dei regionale verkemidla som 
fylkeskommunen og fylkesmannen for-
valtar i samband med landbruk og land-
bruksbasert næringsutvikling.

 Tilråding: Landbruksmeldinga blir vida-
reført. Det må vurderast om det er behov 
for å revidere meldinga i den kommande 
planperioden.

 Vedteken: Juni 2015 (T-sak 35/15) – fyl-
kestinget slutta seg til meldinga saman 
med dei andre fylka langs kysten, frå 
Vest-Agder til Finnmark. 

 
 Formål: Hovudmåla er å firedoble verdi-

skapinga frå kystskogbruket fram mot 
2045, auke karbonlageret til kystsko-
gen og sørgje for at trevirke i aukande 
grad skal erstatte mindre klimavennlige 
materiale og energikjelder.

 Delmåla:
 •  Utnytte produksjonspotensia-

let og skogressursane til kystsko-
gen. Sikre auka skogproduksjon og 
råstofforsyning på kort og lang sikt

 •  Auke bruken av tre og treprodukt. 
Marknaden skal tilførast konkur-
ransedyktige produkt av fornybare 
materiale med positivt CO2-avtrykk

 •  Sørgje for rammevilkår som gir 
konkurransekraft for heile verdi-
kjeda

 •  Auke vidareutviklinga og innova-
sjonen i verdikjedene

 •  Bidra til å utvikle ein nasjonal sko-
geigarpolitikk

 •  Etablere og avsette til klimaskogar 
1 million dekar med ei opptrapping 
til 5 millionar dekar i løpet av dei 
kommande 50 åra

 Innhald: Meldinga tek tak i dei felles, 
overordna utfordringane for kystfylka 
og peikar på løysingar i eit samarbeid 
med næringa og statlege etatar. Meldinga 
tek utgangspunkt i skogbruket både som 
næring og klimatiltak for framtida. 

 Vurdering: Det er ein stor fordel for 
skognæringa langs kysten å kunne stå 
saman i eit nettverk. Kystskogbruket skil 
seg frå skogbruket i innlandet både når 
det gjeld klima og topografi, og når det 
gjeld eigedomsstruktur og infrastruk-
tur. Det er derfor nyttig at kystfylka står 
saman om arbeid som kan gi auka ver-
diskaping frå skogressursane langs kys-
ten.

 Tilråding: Meldinga blir vidareført og vil 
bli følgt opp i samarbeid med dei andre 
deltakande fylkeskommunane. 

Landbruksmeldinga for Møre og Romsdal

Melding om kystskogbruket 2015
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 Vedtak: Målsettinga er vedtak våren 2016.

 Formål: Strategien skal klarlegge satsingsom-
råda for det internasjonale arbeidet til fylkeskom-
munen. Det finst mange moglegheiter for inter-
nasjonalt samarbeid: deltaking i internasjonale 
organisasjonar og nettverk for politisk påver-
king og kunnskaps- og erfaringsdeling, delta-
king i prosjekt, nettverksbygging og solidari-
tetstiltak. Strategien vil gi eit grunnlag for å 
prioritere kva internasjonalt arbeid fylkeskom-
munen skal ta del i, og kva rolle fylkeskommu-
nen skal ha for kommunane og andre regionale 
aktørar på dette fagområdet.

 Tilråding: Arbeidet med strategien tek til haus-
ten 2015. Strategien vil bli utarbeidd gjennom 
ein intern prosess der alle fagavdelingane blir 
involverte. Regional- og næringsavdelinga leier 
arbeidet. Strategien skal ikkje vere ein regional 
delplan. Det internasjonale arbeidet blir følgt opp 
av sektorane i handlingsprogramma til fylkes-
planen.

 Vedtak: Målsettinga er vedtak juni 2016.

 Formål: Strategien skal mobilisere til for-
skingsbasert innovasjon i Møre og Roms-
dal, avdekke flaskehalsar for forskinga og gi 
grunnlag for politiske prioriteringar og tilpas-
sing av verkemiddel. Strategien vil òg bli nytta 
som grunnlag for bestillingsbrevet til Regio-
nalt forskingsfond Midt-Norge og vil erstatte 
FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012–2016.

 Tilråding: Forskings- og innovasjonsstrategien 
blir utarbeidd etter malen for smart spesia-
lisering, som er EU sitt metodeverktøy for å 
utvikle forskings- og utviklingsstrategiar for 
regionar. Arbeidet tek til hausten 2015. EU har 
utarbeidd ein mal for korleis strategien skal 
utformast. Det inneber seks steg: 
•  Analysere innovasjonssystemet og 

-potensialet til regionen
•  Etablere ein inkluderande styringsstruk-

tur 
•  Utarbeide ein felles visjon for regional 

utvikling 
•  Prioritere mellom innsatsområde for 

regional utvikling
•  Velje verkemiddel og politiske initiativ
•  Implementere monitorerings- og evalue-

ringsmekanismar

Det blir oppretta éi styringsgruppe, fokusgrup-
per og éi prosjektgruppe der aktørar frå akade-
mia, næringslivet og verkemiddelapparatet i fyl-
ket er viktige deltakarar. 

Strategien skal ikkje vere ein eigen regional 
delplan. Oppfølging av FoI-strategien skal skje 
gjennom fylkesplanens handlingsprogram for 
verdiskaping.

Internasjonal strategi.
Forslag til ny strategi

Forskings- og innovasjonsstrategi
Forslag til ny strategi
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Utfordringar og moglegheiter

Gode samferdsel- og kommunikasjonsløysingar 
er ein føresetnad for velferd, økonomisk vekst 
og attraktivitet for fylket. Det krev at trans-
portsystemet er effektivt, tilgjengeleg, sikkert 
og miljøvennleg.

Ved å byggje ut infrastrukturen og ferjeav-
løysingsprosjekt kan vi utvide bu- og arbeids-
marknadene i fylket og dermed styrke dei kom-
munale og regionale sentera. 

For å klare å møte trafikkveksten og dei 
aukande miljøkrava og kunne utvikle byar og 
tettstader med plass til menneske og aktivitetar 
må vi innrette transportsystemet slik at fleire 
vel å sykle, gå eller reise kollektivt framfor å 
køyre privatbil. Auka og betra kollektivtilbod, 
men òg nye incentiv, avgifter og verkemiddel 
må vurderast for å få fleire til å velje kollek-
tivtransport. 

Det er i byane det er størst potensial for å 
redusere biltransporten. Det er behov for å 
utvikle byane våre gjennom å betre trafikk-
systemet og arealdisponeringa. Det er særleg 
behov for ei fortetting langs transportårene. 
Transportplanlegging har konsekvensar for 

mange andre samfunnsområde, og dei priori-
teringane kommunane gjer i arealplanane sine, 
er ein avgjerande faktor for kor stort transport-
behovet blir i framtida.

Topografien gjer Møre og Romsdal til eit 
krevjande samferdselsfylke, og behova er langt 
større enn dei tilgjengelege ressursane. Ferjetra-
fikken har sterk vekst, og det er kapasitetspro-
blem i rushtrafikken på fleire samband. Vedli-
kehaldsgapet på fylkesvegnettet aukar, mellom 
anna fordi rammeoverføringane frå staten ikkje 
er store nok. Betre statleg kompensasjon og nye 
modellar for drift er ein del av løysinga.

Ulykkestala og talet på drepne og hardt 
skadde i vegtrafikken har gått jamt nedover i 
landet og i fylket over lang tid. Men visjonen 
om null ulykker må fasthaldast. Haldningsar-
beid – spesielt mot unge – og fysisk trafikksik-
ker utforming av vegnettet er tiltak som har 
virka og som må halde fram.

Utbygging av breiband og mobilnett er avgje-
rande for at alle delar av fylket skal kunne nytte 
ny teknologi. Det må arbeidast for at kommu-
nane i fylket får ein større del av dei nasjonale 
løyvingane til breibandutbygging.

3.5  Samferdsel
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 Vedteken: Desember 2012 
(T-sak 74/12)

 Formål: Gjennom hand-
lingsprogrammet for sam-
ferdsel får fylkeskommunen 
eit heilskapleg prioriterings-
grunnlag for samferdsels-
sektoren i fylket.

  Hovudmålet er å fremme 
regional utvikling og 
robuste bu-, arbeids- og 
serviceregionar gjennom å 
tilby eit effektivt, tilgjenge-
leg, sikkert og miljøvennleg 
transportsystem.

 Innhald: Samferdsel har seks 
resultatmål innan områda 
kollektivtrafikk, ferjetilbo-
det, transportsystemet, fer-
jeavløysingsprosjekt, finan-
sieringsmodellar og påtrykk 
på sentrale styresmakter, og 
trafikktrygging. Måla gjeld 
fram til 2022. 

 Vurdering: Samferdsel som 
satsingsområde har lagt til 
rette for å kunne sjå heile 
samferdselssektoren under 
eitt og har synleggjort 
samanhengane i sektoren. Å 
ha samferdsel som satsings-
området har òg rasjonalisert 
planarbeidet i sektoren fordi 

ein kan ta alt i same pro-
sess. 

  I Møre og Romsdal har 
vi ei rekke strategiar innan-
for samferdselssektoren som 
fylkestinget har vedteke. 
Måla og prinsippa i desse 
dokumenta er lagde inn som 
innsatsområde i handlings-
programmet for samferdsel. 
Det er ønskeleg med færrast 
moglege dokument og kjel-
der, for då er det lettare å ha 
oversikt over det målretta 
planarbeid på samferdsels-
området.

 Tilråding: Samferdsel bør 
framleis vere eit satsings-
område i fylkesplanen. Mål, 
prinsipp og konklusjonar 
frå strategiar, grunnlags-
dokument eller fagmel-
dingar blir innarbeidde i 
handlingsprogrammet for 
samferdsel.  

 Vedteken:  Juni 2007 (T-sak 44/07) 

 Formål: I den neste tiårsperioden skal 
vi bygge vesentleg meir gang- og syk-
kelvegar langs riks , fylkes og kommu-
nevegane enn i dei føregåande ti åra. 
Behovet for og betydninga av gang- og 
sykkelvegar skal alltid vurderast i sam-
band med investeringstiltak i vegsys-
temet.

 Innhald: Strategien omtalar status og 
behov for gang- og sykkelvegar i fyl-
ket, ansvarsdeling, ulike samfunnsom-
syn for bygging av gang- og sykkelve-
ganlegg og målsettingar for å få fleire 
til å gå og sykle. Det blir òg gitt ei mål-
setting for standarden på drift og ved-
likehald.

 Vurdering: Sjå vurdering under satsings-
området samferdsel.

 Tilråding:  Blir vidareført som 
grunnlagsdokument for satsingsområ-
det samferdsel i fylkesplanen i hand-
lingsprogrammet for samferdsel.

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016.
 Satsingsområde Samferdsel

Transportstrategi for gåande og syklande 
i Møre og Romsdal 2010–2019

Ferjestrategi for Møre og Romsdal 2006–2015

Vedteken: Desember 2005 (T-sak 70/05)

 Formål: Strategien er å ha eit ferjetilbod vi kan leve med i dag, og 
som gir grunnlag for vidare vekst og virke i fylket. Gjennom stra-
tegien ønsker fylkeskommunen
•  å formulere regionalpolitiske krav overfor nasjonale styresmakter
•  å definere klare prosesskrav i samband med anbodsprosessane
•  å legge til rette for regionalpolitisk samordning av alle ferjesam-

banda i fylket 
•  å avklare korleis fylket best kan utøve ansvarsområda sine med 

omsyn til ferjetilbodet
 Innhald: Strategien tek mellom anna opp materiellsituasjonen, 

kapasitetsutfordringar, ferjetilbodsstandard, effektiviseringsge-
vinstar, innkjøps- og kontraktsformer og ruteinformasjon.

 Vurdering: Sjå vurdering under satsingsområdet samferdsel.
 Tilråding: Ferjestrategien blir avløyst av ferjestandarddokumen-

tet / grunnlagsdokumentet for utforming av ferjetilbodet som er 
under utarbeiding, når dette er politisk vedteke. Dette dokumentet 
blir eit grunnlagsdokument til fylkesplanen gjennom handlings-
programmet for samferdsel.

Planar
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 Vedteken: Ved fylkestinget si behandling av Nasjonal trans-
portplan, handlingsprogrammet 2006-2009 (T-sak 12/05 A), 
blei det vedteke at det skulle utarbeidast ein finansieringsstra-
tegi for Møre og Romsdal fylke. Denne blei utarbeidd i 2006.

 Formål: Strategien skal sette søkelys på sentrale problem knytte 
til realisering av samferdselsprosjekt. Det eit stort gap mellom 
ambisjonar og mogleg realisering av viktige utbyggingspro-
sjekt, derfor ønsker Møre og Romsdal fylkeskommune å sette 
fokus på sjølve finansieringa av samferdselstiltak. Men det er 
òg eit formål med strategidokumentet å få politisk gjennom-
slag for ei sterkare satsing på samferdsel i statsbudsjettet.

 Innhald: Strategien drøftar ulike finansieringsformer og kven 
av desse som kan passe for ulike typar vegprosjekt.  

 Vurdering: Sjå vurderinga under satsingsområdet samferdsel.

 Tilråding: Strategien blir vidareført som grunnlagsdokument 
for satsingsområdet samferdsel i fylkesplanen i handlingspro-
grammet for samferdsel.

Finansieringsstrategi

 Vedteken: Juni 2012 i (T-sak 42/12)
 

 Formål: Det skal bli lettare for folk å 
reise kollektivt innanfor tenlege ram-
mer for trafikktrygging, miljø og sam-
funnets ressursbruk. 

 Innhald: Strategien omhandlar 
•  takst, informasjon og marknad
•  haldeplassar
•  rutestruktur
•  betalingstransport
•  fylkeskryssande reiser 
•  samarbeid, innkjøp og organisering
  
 Strategien er kopla på fylkesplanens 

resultatmål om kollektivtrafikken. 

 Vurdering: Sjå vurdering under sat-
singsområdet samferdsel.

 Tilråding: Strategien blir vidareført som 
grunnlagsdokument for satsingsområ-
det samferdsel i fylkesplanen i hand-
lingsprogrammet for samferdsel.

Kollektivstrategi 2012-2021

Luftfartsstrategi 2007–2015

 Vedteken: April 2007 (T-sak 19/07) 

 Formål: Lufthamnene skal bidra til betre tilgjenge 
og auka verdiskaping for Møre og Romsdal som 
region. 

 Innhald: Hovudfokus er tiltak som kan betre flyru-
tetilbodet innanlands og til utlandet. Blant desse 
er oppstartsfond for nye flyruter, betre tilbringar-
transport, samarbeid om ruteendringsprosessar og 
vidareutvikling av nettverkskontakt lokalt, regio-
nalt, nasjonalt og internasjonalt. Det blir slått fast at 
Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje bør inves-
tere i infrastruktur på enkelte lufthamner.  

 Vurdering: Sjå vurdering under satsingsområdet 
samferdsel.

 Tilråding: Strategien blir førebels vidareført som 
grunnlagsdokument for satsingsområdet samferd-
sel i fylkesplanen i handlingsprogrammet for sam-
ferdsel.
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 Det er behov for eit doku-
ment som greier ut nærmare 
om prinsipp, føringar og sys-
tem for utvikling av fylkes-
vegnettet. 

 Tilråding: Dette dokumentet 
vil bli knytt til handlings-
programmet for samferdsel 
på same måten som dei eksis-
terande strategiane, men vil 
få nemninga «grunnlagsdo-
kument», «fagmelding» eller 
liknande.

Anna planbehov
 Innan sektoren er det fleire sentrale 

planar og planprosessar i tillegg til 
dei som berre gjeld Møre og Romsdal. 
Våre innspel til desse må vere foran-
kra i fylkeskommunen sitt eige plan-
verk. 

 
 Nasjonal transportplan (NTP) er regje-

ringa sitt mål- og strategidokument 
for transportpolitikken (sjø, luft, bane 
og veg) i Noreg. Her blir det lagt ram-
mer for staten sine økonomiske prio-
riteringar på samferdselsområdet. I 
kommande periode vil fylkeskommu-
nen følgje opp handlingsprogrammet 
og ha fokus på å sikre Møreaksen. 

 Regional transportplan Midt-Norge 
2014–2023 (RTP) er eit samarbeid 
med trøndelagsfylka basert på beho-
vet for koordinering og utvikling av 
heilskaplege løysingar på tvers av 
transportetatane og fylkesgrensene. 
Planen blei vedteken av fylkestinget 
i juni 2012 (T-sak 39/12). Ein viktig 
del av planen er å identifisere og syn-
leggjere transportstraumar og udekte 
transportbehov i regionen. RTP er òg 
meint å vere eit grunnlag for inn-

spel til rullering av NTP 2018-2027, 
og som eit grunnlag i arbeidet med 
å påverke sentrale styresmakter til å 
betre rammevilkåra for samferdsel-
sansvaret i fylkeskommunane. Det er 
no eit tett samarbeid både adminis-
trativt og politisk i forhold til inn-
spel til den neste nasjonale transport-
planen (2018–-2027). I neste periode 
vil vi for Møre og Romsdal sin del ha 
sterkt fokus på Møre-aksen, ferje og 
rasproblematikk.

 Transportplan Vestlandet 2007–2019 
blei vedteken i fylkesutvalet i sak 
U-188/2008. Planen trekker opp Vest-
landsrådet sine mål og strategiar for 
ei framtidsretta transportutvikling. 
Planen omhandlar områda vegsekto-
ren, jernbane, sjøtransport, luftfart, 
regional kollektivtransport, byom-
råde og finansiering og organisering. 
Planen blei nytta i utarbeidinga av 
strategien for ferjefri E39. Det er ved-
teken eit handlingsprogram for perio-
den 2012–2015 (sak T-91/11). Møre og 
Romsdal og dei andre vestlandsfylka 
må vurdere behovet for eit nytt hand-
lingsprogram.   

Andre samferdselsplanar

 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 75/12)

 Formål: Fylkeskommunen skal gjennom målretta og lang-
siktig arbeid bidra til at det blir endå tryggare å ferdast i 
trafikken, og vi skal medverke til å nå det nasjonale målet 
for 2024 om færre drepne og skadde i vegtrafikken. 

 Innhald: Strategien tek opp
 • grunnlaget for trafikktryggingsarbeidet
 •  organiseringa av trafikktryggingsarbeidet i Møre og 

Romsdal
 •  ulykkessituasjonen i Møre og Romsdal
 • nasjonale og regionale mål for trafikktrygging
 •  strategiar for trafikantane, køyretøy og vegnettet, og 

organisering og samarbeid

 Vurdering: Sjå vurdering under satsingsområdet samferdsel.

 Tilråding: Strategien blir vidareført som grunnlagsdokument 
for satsingsområdet samferdsel i fylkesplanen i handlings-
programmet for samferdsel.  

Trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal 2013-2022
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 3.6 Oppvekstvilkår, folkehelse og tannhelse

Utfordringar og moglegheiter

Å legge til rette for at barn og unge får ein god 
oppvekst er eit samfunnsansvar for både fyl-
keskommunen, kommunane og staten. Trivsel i 
barne- og ungdomsåra påverkar òg den framti-
dige bulysta i fylket. 

Barn og unge har rett til medverknad og del-
taking, men blir berre i varierande grad invol-
verte. Alle kommunane i fylket har formelle 
organ for påverknad for barn og ungdom, men 
det er stor variasjon i korleis desse fungerer. Ein 
fast tilsett koordinator med tid til tilrettelegging 
og oppfølging er ein føresetnad for å få det til. 

Barn og unge sine interesser i planlegginga 
skal bli varetekne av ordninga med barnerepre-
sentant i kommunane. Det er behov for tydele-
gare nasjonale retningslinjer for rekruttering, 
opplæring og innhald i denne ordninga.

I nyleg gjennomførte undersøkingar svarar 
dei fleste unge i fylket at dei har det bra både 
på skolen og i nærmiljøet. Men ein del ung-
dommar, særleg jenter, opplev psykiske plagar 
i kvardagen. Tverretatleg og styrkt oppfølging 
av ungdom med sosiale eller helsemessige pro-
blem er viktig. 

Dei fysiske omgivnadene i bustadområde, 
skoleanlegg og i nærområdet generelt er svært 
viktige for både oppvekstvilkår og folkehelse. 
Arealplanar skal legge til rette for barn og unge 
sin leik og aktivitet – og for at alle aldersgrup-
per skal ha høve til friluftsliv. 

Folkehelsa i Møre og Romsdal er generelt god, 
men vi ser ein auke i livsstilsjukdommar fordi 
folk har endra mat- og drikkevanane sine og er 
mindre fysisk aktive. Det er store variasjonar 
mellom kommunane med omsyn til helsetilstand 
og faktorar som påverkar folkehelsa. 

Helsa i befolkninga blir i stor grad påverka 
av tilhøve som ligg utanfor helsesektoren. I åra 
framover er det nødvendig at alle sektorar set seg 
folkehelsemål og samarbeider for å førebyggje 
livsstilssjukdommar. Det handlar om å legge 
til rette for ei samfunnsutvikling som bidreg 
til god helse. 

God tannhelse er god folkehelse. Sjølv om 
tannhelsa blant folk har blitt god, ser vi eit 
dramatisk skifte i behandlingsbehovet. Høg 
endringstakt gir nye premissar og utfordrar 
tenesta. Demografiske endringar, innvandring, 
urbanisering og auka mobilitet, teknologisk 
utvikling og spesialisering er utviklingskrefter 
som er premissgivande for innretninga av den 
framtidige tannhelsetenesta.
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 Vedteken: Desember 2013  
(T-sak 78/13)

 Formål: Regional delplan for 
folkehelse skal vere eit grunn-
lag for det samla arbeidet med 
folkehelse i Møre og Romsdal. 
Planen skal gi fylkeskommu-
nen, kommunale og regionale 
styresmakter, institusjonar, 
organisasjonar og næringsliv 
eit prioriterings- og avgjerds-
grunnlag. Målet for folkehel-
searbeidet er fleire leveår med 
god helse for den enkelte og 
reduserte sosiale helseforskjel-
lar i befolkninga.

 Innhald: Planen har seks sat-
singsområde:

 •  Samfunnsutvikling for 
ein god start i livet 

 •  Helsevennleg arbeidsliv

 •  Samfunn som fremmar 
ein aktiv, trygg og frisk 
alderdom 

 •  Trygt og helsefremmande 
fysisk miljø 

 •  Inkludering og deltaking 
i kultur og frivillige orga-
nisasjonar 

 •  Organisering og sam-
handling, eit kunnskaps-
basert folkehelsearbeid 

 Vurdering: Planen blei til gjen-
nom ein brei prosess med 
mange deltakarar og er rela-
tivt ny. Handlingsprogrammet 
har vore rullert to gonger. Det er 
viktig med tverrfagleg og tver-
retatleg deltaking i rulleringa 
av handlingsprogrammet.

 Tilråding: Delplanen blir vida-
reført og følgd opp med årlege 
handlingsprogram. 

 Vedteken: Oktober 2013  
(T-sak 59/13)

 Formål: Planen er eit verktøy 
for å ta vare på fylkeskommu-
nen sitt samfunnsoppdrag på 
tannhelsefeltet. Planen skal 
gi fylkeskommunen eit prio-
riterings- og avgjerdsgrunn-
lag i arbeidet med å organi-
sere førebyggande tiltak og gi 
eit regelmessig og oppsøkande 
tilbod om tannhelsetenester til 
prioriterte grupper i befolk-
ninga. Årleg gir fylkeskommu-
nen mellom 70 000 og 80 000 
personer i fylket tannbehand-
ling. 

 Innhald: Regional delplan for 
tannhelse gjer greie for sen-
trale utviklingstrekk, utfor-
dringar og strategiske vegval 
for den offentlege tannhelse-

tenesta i fylket. Planen tek opp 
følgjande:

-  Kvalitet og pasienttryggleik
-  Kompetanse i tenesta
-  Berekraftig klinikkorganise-

ring
-  Folkehelse og samhandling

 Vurdering: Planen fungerer som 
ein viktig styringsreiskap for 
den offentlege tannhelsetene-
sta i Møre og Romsdal. 

 Tilråding: Delplanen blir vida-
reført og blir følgt opp gjen-
nom det årlege økonomiplanar-
beidet ved at økonomiplan- og 
budsjettsaken er planens hand-
lingsprogram. Delplanen 
og økonomisaken får same 
temainndeling for å tydeleg-
gjere dette. 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 
2013-2016 

– gjennomgåande perspektiv barn 
og unge og folkehelse 

 Vedteken: Desember 2012 
(T-sak 74/12) 

 Formål: Planen skal styrke 
fylkeskommunen si evne 
til å ta eit heilskapleg 
grep og ansvar for 
samfunnsutviklinga på desse 
felta, og han skal legge til 
rette for tverrfagleg arbeid 
internt i fylkeskommunen 
og eksternt med kommunar, 
statlege etatar, organisasjonar 
og andre relevante aktørar.

 Innhald: Fokus på at barn 
og unge skal få delta 
i og påverke sitt eige 
oppvekstmiljø, og på å leggje 
til rette for ein inkluderande, 
sunn og aktiv livsstil. 
Dette skal vere viktige 
vurderingskriterium i alle 
planar og tiltak.

 Vurdering: Andre regionale 
planar eller strategiar tek 
ikkje spesielt omsyn til 
barn og unge, men for 
folkehelse har vi fått ein 
eigen regional delplan. I 
løpet av 2015 vil vi få inn 
nytt kunnskapsgrunnlag om 
barn og unge sin situasjon 
i fylket. I samarbeid med 
Fylkesmannen er det sett 
i gang ei kartlegging av 
kommunane sitt arbeid 
med barn og unge på ulike 
sektorar. Sjå elles vurderingar 
av fylkesplanen på side 11.

 Tilråding:  Fylkesplanen blir 
vidareført, men med nokre 
endringar. 

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for tannhelse

Planar

   Til Innhald side 2
23



3.7     Areal og naturressursar

Utfordringar og moglegheiter

Utviklinga i Møre og Romsdal må vere slik at 
vi klarer å dekke dagens behov utan å redusere 
moglegheita for at kommande generasjoner skal 
få dekt sine behov. Den viktigaste reiskapen vi 
har for å få til berekraftig utvikling, er areal-
planlegginga. Her skal ulike omsyn vegast mot 
kvarandre for å få til resultat som er tenlege for 
allmenta no og i framtida. 

Det er press på arealressursane, særleg på 
natur- og naturtypar i låglandet. Det urørte 
naturarealet minkar år for år. Nedbygging av 
strandsona held fram, og mindre av arealet er 
attraktivt for allmenta. Jordbruksområda er 
utsette for utbyggingspress. Det er òg interes-
sekonfliktar knytte til sjøareala, der akvakul-
turnæringa har behov for område som eignar seg 
til berekraftig produksjon. Dette føreset inter-
kommunal sjøplanlegging. 

Presset på areala aukar når fleire vel å bu i 
tettbygde strok. Skal vi klare å få til god tra-
fikkavvikling, redusere forureininga og ta vare 
på naturmangfaldet og kulturminna, er det vik-
tig å organisere arealbruken slik at vi reduserer 
behovet for transport og legg til rette for mil-
jøvennlege transportformer. I dette ligg òg eit 
behov for fortetting. 

Ifølgje vassforskrifta skal alle vassføre-
komstar ha mål for ønskt vasskvalitet med til-

høyrande tiltaksprogram. Skal vi nå måla om 
betre vasskvalitet, er vi avhengige av eit betre 
kunnskapsgrunnlag om vassførekomstane og 
statleg medfinansiering.

Møre og Romsdal har ubrukte ressursar som 
kan gi oss meir fornybar energi. Rammevilkåra 
for vindkraft gjer at mange konsesjonar står 
unytta. Bioenergiressursane er òg lite utnytta, 
det same gjeld solenergi og fjordvarme. 

For å minske alvorlege klimaendringar må vi 
redusere klimagassutsleppa og energiforbruket. 
Det krev kunnskapsoppbygging, dialog og sam-
arbeid mellom mange aktørar – og ikkje minst 
konkrete miljøtiltak. Miljøsertifisering og mil-
jøstyring er ein måte å arbeide systematisk med 
dette på både i offentlege og private verksem-
der. Energieffektivisering av bygningsmassen 
krev ei omfattande og langsiktig satsing. Det 
er i tillegg behov for å avbøte negative følgjer 
av klimaendringane som alt gjer seg gjeldande 
(havnivåauke, hyppigare flaum, større nedbørs-
mengder og meir vind).

Kommunane har ei sentral rolle i klimaarbei-
det, både som plan- og bygningsmyndigheit og 
som byggeigarar. Næringslivet og FoU-institu-
sjonane i fylket har store moglegheiter innan-
for innovasjon og utvikling av ny miljøvenn-
leg teknologi. Dette føreset føreseielege rammer 
og langsiktige mål.
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 Vedteken: Desember 2012 (T-sak 74/12) 

 Formål: Planen skal styrke fylkeskommunen 
si evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar 
for samfunnsutviklinga på klima- og mil-
jøfeltet. Skal legge til rette for tverrfagleg 
arbeid internt i fylkeskommunen og eksternt 
med kommunar, statlege etatar, organisasjo-
nar og andre relevante aktørar (meir om dette 
på side X).

 Innhald: Resultatmålet for det gjennomgå-
ande perspektivet er at vi skal legge til rette 
for berekraftig arealbruk og samfunnsutvik-
ling, og at miljø- og klimaomsyn skal vere 
viktige vurderingskriterium i alle planar og 
tiltak. 

  Under satsingsområdet verdiskaping er 
det eit resultatmål om areal- og naturresur-
sane: Dei skal forvaltast på ein slik måte at 
dei gir grunnlag for næringsutvikling, sam-

tidig som ein skal ta vare på miljøet og arts-
mangfaldet. 

 Vurdering: Vi fekk i 2015 ein eigen regional 
delplan for klima og energi, og vi må derfor 
vurdere å ta ut dette som gjennomgåande 
perspektiv i fylkesplanen. Fylkesplanen sitt 
handlingsprogram verdiskaping bør framleis 
ha med tiltak som gjeld naturressursane.

 Tilråding: Fylkesplanen blir vidareført, men 
med nokre endringar. 

 Vedteken: Juni 2015 (T-sak 34/15)

 Formål: Planen peiker ut retninga for ei fel-
les og heilskapleg satsing, der visjonen er eit 
Møre og Romsdal med låge klimagassutslepp. 
Hovudmåla er at klimagassutsleppa i Møre og 
Romsdal innan 2020 skal reduserast med meir 
enn 10 prosent samanlikna med utsleppa i 2009 
– og at det gjennom ny fornybar energi, ener-
gieffektivisering og energiomlegging skal fri-
gjerast minst 2 TWh elektrisitet. Ungdommens 
miljøkrav blei òg vedteke: Innan 2020 skal det 
vere gjennomført minst fem konkrete tiltak i 
kvar kommune i fylket for å betre miljøet og 
redusere klimagassutsleppa.

 Innhald: Planen inneheld målsettingar og stra-
tegiar på desse områda:

 • Energiproduksjon og energibruk 
 • Stasjonær energibruk 
 •  Landbruk 
 •  Marin og maritim industri 
 •  Petroleumsindustri og annan landbasert 

industri 
 •  Samferdsel 
 •  Folkehelse
 •  Kultur og reiseliv 
 •  Kompetanse

 Vurdering: Planen er ei klar forbetring av den 
tidlegare fylkesdelplanen for klima og energi. 
Måla er meir konkrete. Planen er nyleg vedte-
ken. 

 Tilråding: Delplanen blir vidareført og blir følgt 
opp med eit handlingsprogram. Dette vil bli 
utarbeidd hausten 2015 og skal vedtakast av 
fylkesutvalet.

 Vedteken: April 2000 (T-sak 11/00)

 Formål: Å halde oppe mest mogleg av dei inngrepsfrie 
områda i Møre og Romsdal for å verne om det biolo-
giske mangfaldet og sikre at kommande generasjonar 
kan oppleve urørt natur og sjølve ta avgjerder om for-
valting av desse områda. 

 Innhald: Planen identifiserer og prioriterer dei vikti-
gaste inngrepsfrie områda i fylket. Dette er definert 
som område som ligg meir enn 1 km frå tyngre tek-
niske inngrep. Tyngre tekniske inngrep omfattar mel-
lom anna kraftlinjer (> 33 kV), ulike vegtypar, regu-
lerte vassdrag og magasin. 

  18 område er prioriterte for skjerming mot inngrep. 
Planen har tilrådingar om praksis for kommunal are-
alplanlegging, landbruksforvaltinga, energiforvaltinga 
og lokalisering av reiselivstilbod.

 Vurdering: Den teknologiske utviklinga med utbygging 
og ressursutnytting har ført til at inngrepsfri natur er 
eit stadig knappare gode. Det er derfor framleis behov 
for ein slik plan. Det har ikkje skjedd så store area-
lendringar i fylket at det er nødvendig å revidere pla-
nen.

 Tilråding: Fylkesdelplanen blir vidareført, men får nam-
net «Regional delplan for inngrepsfrie naturområde» for 
å harmonere med dei andre delplanane. 

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 – gjennomgåande 
perspektiv klima og miljø og satsingsområdet verdiskaping 

Regional delplan for klima og energi 2015-2020 

Planar

   Til Innhald side 2
25



    

    

    

 Vedteken: ROS-analysen for fjellskred i Møre og 
Romsdal har hovudmandat frå eit fylkestingsved-
tak om risikoen ved fjellskred i 2004 (T-69/04).

 Formål: Hovudmålet med ROS-analysen er å sikre 
menneskeliv. I nokre kommunar kan faresonene 
knytte til fjellskred og flodbølgjer dekkje til dels 
store areal. Det gir føringar for arealbruken. Gjen-
nom risikokartlegginga og aktiv risikohandtering 
er det også eit mål å medverke til ei positiv sam-
funnsutvikling.

 Innhald: Analysen er utarbeidd i eit samarbeid mel-
lom fylkeskommunen, Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal og Norges geologiske undersøkelse (NGU), 
og blei avslutta i april 2011. Analysen dokumente-
rer at fjellskred med tilhøyrande flodbølgjer utgjer 
ein alvorleg risiko i Møre og Romsdal. Vi kan vente 
eitt til to store fjellskred for kvart hundreår, med 
fare for svært store ulykker. Analysen viser at det i 

fylket er over 80 ustabile fjellsider som kan utvikle 
fjellskred. Av desse er fire høgrisikoobjekt der store 
fjellvolum er i sakte rørsle (inntil 10 cm/år), med 
fare for store skred og påfølgjande flodbølgjer og 
flaum. Tre av desse fjellpartia er i indre Storfjor-
den og eitt i Romsdalen. 15 fjellparti er karakteri-
serte med moderat risiko og 36 med låg risiko. 33 
fjellparti er ikkje klassifiserte.

  ROS-analysen gir råd om beredskapstiltak, 
vidare risikovurderingar og oppfølging gjennom 
arealplanlegging og utbygging. 

 Vurdering: ROS-analysen gir framleis nyttig kunn-
skap om risiko knytt til fjellskred i Møre og Roms-
dal.

 Tilråding: Analysen vil fungere som eit tillegg til 
den nye FylkesROS Møre og Romsdal, som er under 
utarbeiding.

 Vedtak: Planen er ute til tredje gongs høyring fram til 
15.10.2015. Planen blir lagd fram for vedtak i fylkes-
tinget i desember 2015. 

 Innhald: Plandokumenta består av eit plankart, som 
viser sonedelinga av området; planheftet, som inneheld 
planskildring, retningslinjer og konsekvensutgreiing, 
og eit temakart for infrastruktur, som viser stiar, løy-
per, hytter, parkeringsplassar, kraftlinjer o.a. I tillegg 
blir det i planen vist til kartet som ligg ved NINA-rap-
port 643 «Villreinen i Ottadalen», og som viser det bio-
logiske leveområdet for villreinen og korleis reinen 
bruker arealet til ulike tider av året. 

 Formål: Same som for Dovre fjell-planen.

 Tilråding:  Regional plan for Ottadalsområdet blir lagd 
fram for endeleg vedtak i desember 2015 saman med 
eit handlingsprogram. Fylkeskommunen vil følgje opp 
planen på same måten som Dovrefjell-planen. I Otta-
dalen skal det gjennomførast eit rådsmøte kvart år. 
Ansvaret skal rullere mellom dei tre fylkeskommu-
nane. Det skal òg opprettast ei administrativ faggruppe 
(finst alt i Dovrefjell-området). Det er i tillegg gene-
relle mål om felles sti- og løypeplanlegging, informa-
sjon og skilting og løpande oppdatering av kunnskaps-
grunnlaget.

FylkesROS fjellskred

Regional delplan for villrein – Ottadalen – UNDER UTARBEIDING Vedteken: April 2007 (T-sak 15/07)

 Formål: Å skaffe nødvendig og relevant 
informasjon for arbeidet med brann- og 
ulykkesberedskapen til sjøs i Møre og Roms-
dal.

 Innhald: Bakgrunnen for ROS-analysen var 
at det var meir fokus på den aukande mari-
time trafikken i fjordane og langs kysten av 
Møre og Romsdal. Analysen inneheld ei kart-
legging av risiko i samband med 27 uønskte 
hendingar til sjøs. Hendingane er delte inn i 
fem kategoriar: hendingar med fly/helikop-
ter, hendingar med skip, petroleumsrelaterte 
hendingar, akutt forureining og andre hen-
dingar. På bakgrunn av risikokartlegginga 
er det utarbeidd og gjennomført ein bered-
skapsanalyse med utgangspunkt i to scena-
rio: skipsbrann og grunnstøyting. På grunn-
lag av denne analysen har ein konkludert 
og definert behovet for vidare oppfølging.

 Vurdering: ROS-analysen gir framleis nyt-
tig kunnskap om risiko til sjøs. Analysen 
viser at det er behov for betre samordning 
og samøving, kompetansebygging og kom-
petansebevaring hos dei regionale aktørane. 

 Tilråding: Analysen vil fungere som eit til-
legg til den nye FylkesROS Møre og Roms-
dal, som er under utarbeiding.

FylkesROS sjø
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 Vedtak: To høyringsrundar er gjennomførte. 
Planen blir lagd fram for vedtak i fylkestinget 
i desember 2015.

 Formål: Intensjonane med Regional plan for 
Dovrefjellsområdet er å sameine målet om lokal 
omstilling og utvikling med dei nasjonale måla 
om langsiktig og heilskapleg forvalting av fjell-
områda og sikring av leveområda til villreinen.

 Innhald: Det er utarbeidd mål og retningslinjer 
for dei regionale sonene: 

 •  Nasjonalt villreinområde
 •  Buffersoner
 •  Bygdenære område (område som ikkje 

påverkar villreinen sin bruk)

 Tilråding: Planen blir lagd fram for endeleg ved-
tak i desember 2015 saman med eit handlings-
program. Frå fylkeskommunen si side vil pla-
nen bli følgd opp gjennom respons på lokale 
utviklingsinitiativ og kommunale arealplanar. 
I tillegg inngår registreringar, tilrettelegging 
og formidling av kulturminne generelt. Hand-
lingsplanen viser elles tiltak som skal gjennom-
førast av andre (SNO, villreinutvala, FoU-in-
stitusjonar, nasjonalparkstyret). Det skal òg 
leggast særleg til rette for eitt utvalt kultur-
minne i kvart av dei fire fylka, og det vil bli 
utarbeidd ei felles årleg samanstilling av kom-
munane si arealforvalting i området. Oppland 
fylkeskommune koordinerer dette.

    

 Vedtak: Det er gjennomført to høyrings-
rundar. Planen blir lagd fram for vedtak i 
fylkestinget i desember 2015.

 Formål: Planen skal vere eit oversiktsdo-
kument på regionalt nivå over korleis ein 
ønsker å forvalte vassmiljøet og vassres-
sursane i vassregionen i eit langsiktig per-
spektiv. Planen fastset miljømål for elvar, 
bekkar, innsjøar, grunnvatn og kystvatn 
(1 780 til saman). Han er sektorovergri-
pande og skal bidra til å styre og samordne 
vassforvaltinga og arealbruken på tvers av 
kommune- og fylkesgrensene. 

  Gjennom planen blir dei viktigaste utfor-
dringane og dei største påverknadene pri-
oriterte først. Etatane skal òg ta omsyn til 
kostnadseffektive tiltak. Planen skal bidra 
til at vassregion Møre og Romsdal oppfyl-
ler vassforskrifta sine krav om god økolo-
gisk og kjemisk tilstand innan 2021.

 Innhald: Planen gir eit samla oversyn over 
vassressursane, korleis desse er karakte-
riserte og overvaka, kva analysar, mål og 
prioriteringar som er gjorde, og kva tiltak 
det medfører.

 Vurdering: For dårleg kunnskapsgrunnlag 
og manglande ressursar gir store utfordrin-
gar for vassforvaltingsarbeidet i Møre og 
Romsdal. Skal vi klare å oppfylle ambis-
jonane i vassforskrifta, må ressursbruken 
frå sentrale styringsmakter trappast opp. 
Berre då kan vi klare å gjennomføre god 
nok kartlegging, utføre effektive tiltak og 
sikre den daglege oppfølginga.

 Tilråding: Planen blir lagd fram for ende-
leg vedtak i desember 2015 saman med eit 
handlingsprogram for 2016. 

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal 
vassregion – UNDER UTARBEIDING

Regional delplan for villrein – Dovrefjell – UNDER REVIDERING
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 Vedtak: I Regional planstrategi 2012–2016 
blei det lagt opp til å utarbeide ein regional 
delplan for kystsona for Nordmøre – etter 
innspel frå kommunane på Nordmøre. Fyl-
keskommunen har òg hatt som intensjon å 
utarbeide liknande planar for Romsdal og/
eller Sunnmøre.

 Formål: Arealbruken i kystsona og dei kyst-
nære sjøareala er samansett, og det er mange 
ulike aktivitetar og interesser i området. Res-
sursane i kystsona blir stadig viktigare for 
næringsaktivitet og verdiskaping. Konkur-
ransen om desse areala er aukande og ulike 
og til dels motstridande interesser og omsyn 
fører til konfliktar om arealdisponeringa. 
Samtidig er det store biologiske og lands-
skapsmessige kvalitetar som det er viktig å 
ta vare på.

  Ulike brukar- og verneinteresser har ført 
til eit sterkare behov for offentleg planleg-
ging og forvalting av arealbruken i kyst-
sona. Utfordringa blir å vurdere gode for-
mål, kryssande interesser og lokale, regional 
og nasjonale omsyn opp mot kvarandre. 

  Det er eit mål at kystsoneplanane skal 
legge til rette for auka sysselsetting og bere-
kraftig vekst for nærings livet samtidig som 
at dei skal ta vare på biologiske og lands-
skapsmessige kvalitetar, friluftsliv, kultur-
landskap osv. Andre sentrale perspektiv i 
planarbeidet er dei nasjonale laksefjordane, 
marint biologisk mangfald, fiskerihamner, 
nødhamner og ankringsplassar.

 Status: I perioden har desse planprosjekta 
blitt forankra og drivne fram som to inter-
kommunale planar, med prosjektstøtte frå 
fylkeskommunen – altså ikkje ein regional 
delplan. På Sunnmøre har det så langt ikkje 
blitt formalisert noko planarbeid.

 Interkommunal plan for Romsdalsfjorden
 Alt i oktober 2011 gav fylkeskommunen til-

skot frå Marint miljøsikrings- og verdiska-

pingsfond (MMV) til «utarbeiding av felles 
plankart med føresegner knytt til arealbru-
ken i kystsona i kommunane Midsund, Rauma 
og Vestnes». I 2013 blei det gitt ytterlegare 
tilskot til prosjektet, som då blei utvida til 
august 2015 og omfatta kommunane Mids-
und, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Det 
er utarbeidd planprogram for Interkommu-
nal plan for Romsdalsfjorden, og det er gjort 
eit grundig analysearbeid for å identifisere 
og vekte alle interesser knytte til sjøareala i 
fjordsystemet. Fylkeskommunen har støtta 
den interkommunale arbeidsgruppa med tek-
nisk og planfagleg rettleiing. Eit ferdig plan-
forslag er venta å bli lagt ut til offentleg etter-
syn innan utgangen av 2015, og den endelege 
planen skal vedtakast i dei enkelte kommu-
nestyre for delområda av Romsdalsfjorden.

 
 Interkommunal plan for sjøområda på Nordmøre
 Også kommunane på Nordmøre fekk tilskot 

frå MMV i 2011, til eit prosjekt kalla «Regi-
onal plan for kystsona på Nordmøre». I 2012 
fekk prosjektet ytterlegare tilskot til plan-
prosjektet, som omfattar alle kommunar 
med sjøareal på Nordmøre (inkludert Nesset). 
Lokalt er ORKidé prosjekteigar, og prosjek-
tet har fått tilslutning gjennom lokale ved-
tak i deltakande kommunar. Planprogram for 
«Interkommunal kommunedelplan for sjø-
områdene på Nordmøre» var ferdig utarbeidd 
i mai 2014, og planarbeidet har nokså lik 
organisering og metodikk som Romsdals-
fjord-prosjektet. Fylkeskommunen har støtta 
arbeidsgruppa med teknisk og planfagleg 
rettleiing. Eit ferdig planforslag er venta å 
vere utarbeidd i løpet av 2016.

 Kystsoneplanlegging på Nordre Sunnmøre
 Ålesund kommune søkte hausten 2012 om 

tilskot til kystsoneplanlegging på nordre 
Sunnmøre på vegner av kommunane Sula, 
Sandøy, Haram, Giske og Ålesund. Det hadde 
samanheng med at den gjeldande kystsone-
planen for Ålesund kommune (2006–2010) 

Interkommunale kystsoneplanar – UNDER UTARBEIDING 
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var moden for rullering. Fylkeskommunen 
gav tilskot til prosjektet i november 2012, 
men prosjektet har ikkje hatt framdrift, og 
det er til no ikkje utbetalt midlar frå denne 
tilsegna.

 Tilråding: Dei interkommunale planarbeida 
på Nordmøre og for Romsdalsfjorden er godt 
politisk forankra og organiserte med eigne 
prosjektleiarar. Det ligg dermed godt til 
rette for å få vedteke juridisk bindande are-
alplanar for Romsdalsfjorden og Nordmøre 
i 2016. Fylkeskommunen vil gi teknisk og 
planfagleg støtte ved behov fram til slutt-
behandling.

  For sjøareal på nordre Sunnmøre er det 
enno ikkje formalisert regionalt eller inter-
kommunalt planarbeid. Sjøarealplanleg-
ginga for kommunane rundt Ålesund vil 
bli revurdert i samband med revideringa 
av kommunale planstrategiar i 2016. Det 
er foreslått at ei arbeidsgruppe, med repre-
sentantar frå den administrative leiinga i 
Giske, Haram, Sandøy, Sula, Ørskog og Åle-
sund kommunar, skal vurdere planbehovet 
og moglegheitene for samarbeid generelt. 
Fylkeskommunen vil bli invitert til møte i 
ei slik arbeidsgruppe.

  For dei resterande kommunane på Sunn-
møre har det ikkje blitt teke initiativ til sam-
arbeid om sjøarealplanlegging. Fylkeskom-
munen vil følgje opp spørsmålet i samband 
med at kommunane reviderer dei kommu-
nale planstrategiane i 2016. Det kan òg vere 
aktuelt at fylkeskommunen tek initiativ til 
å samle kommunane til ei drøfting om fel-
les planlegging, der representantar for pro-
sjekta på Nordmøre og i Romsdal deler erfa-
ringar.

 Vedtak: På bakgrunn av innspel som fylkeskommunen fekk 
ved utabeiding av den regionale delplanen for attraktive 
byar og tettstader, blei det lagt inn eit nytt punkt 12 om 
regionale delplanar med eigne arealføresegner for lokalise-
ring av handel og tenester i mindre, avgrensa område (sak 
T-32/15). 

 Formål: Sikre effektiv arealbruk, fremme ei meir berekraf-
tig by- og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad-, 
areal- og transportplanlegging mellom kommunane.

 Innhald: Jf. punkt 12 i den regionale delplanen for attrak-
tive byar og tettstader skal følgjande retningslinjer skal 
leggast til grunn:

a)  Planen skal omfatte meir enn éin kommune.
b)  Planarbeidet skal baserast på ein skriftleg avtale mellom 

kommunane som er omfatta av planen, og fylkeskommu-
nen.

c)  Planen skal utarbeidast av dei aktuelle kommunane i tett 
samarbeid med fylkeskommunen.

d)  Planen kan omfatte regional planføresegn knytt til ret-
ningslinjer for arealbruk etter § 8-5 i plan- og bygnings-
lova.

e)  Fylkeskommunen kan gi kommunane økonomisk støtte til 
planarbeidet.

f)  Planutvalet/kommunestyret i alle dei aktuelle kommunane 
gjer ei innstilling til fylkestinget basert på planforslaget 
etter høyring.

g)  Fylkestinget vedtek planen etter føresegnene i plan- og 
bygningslova.

h)  Kommunane innarbeider planen sine verknader i sine eigne 
planar.

 
 Den nye kommunestrukturen vil truleg vere godt nok 

avklart til at ein kan starte arbeidet i 2016. 
  Fylkeskommunen har i sin runde til kommunane om 

planstrategien i 2015 fått innspel frå kommunane i Åle-
sunds-regionen om at ein slik avgrensa regional areal- 
og transportplan er ønskeleg. Slik vi ser det, er det i dette 
området at det er størst behov for ein slik plan. Også i Kris-
tiansunds-regionen, Molde-regionen og i Ørsta/Volda vil 
ein slik plan vere nyttig. 

 Tilråding: Fylkeskommunen vil ta initiativ overfor kommu-
nane for å diskutere framdrift for slike planar. Det kan vere 
aktuelt for fylkeskommunen å støtte slike samarbeid øko-
nomisk. Det vil vi i komme tilbake til i eit eventuelt plan-
program.

Regionale delplanar for samordna areal- og transportplanlegging i 
mindre avgrensa område– FORSLAG TIL NY(E) PLAN(AR)
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Planoppgåve
Planar etter plan- og bygnings lova:

Ansvarleg i 
fylkeskommu
nen

Medverknad og oppfølging Tidsplan

Revidering av Fylkesplan for Møre 
og Romsdal 2017–2022

Plan- og analy-
seavdelinga

Fagavdelingane i fylkeskom-
munen, kommunane, regio-
nale statsetatar, organisasjonar, 
FoU-institusjonar, nærings-
liv mfl. 

Mai 2016 til april 2017

Regional delplan for museum Kulturavdelinga Blir avklart i planprogrammet Januar 2016 til april 
2017

Regionale delplanar for samordna 
areal- og transportplanlegging i min-
dre område 

Plan- og analy-
seavdelinga

Samferdselsavdelinga, kommu-
nane, regionale statsetatar

Oppstart 2015 i Åle-
sunds-regionen haus-
ten. Elles etter initia-
tiv frå kommunane. 

Andre planrelaterte oppgåver:

Forskings- og innovasjonsstrategi Regional- 
og nærings-
avdelinga

Plan- og analyseavdelinga, 
utdanningsavdelinga, FoU-
institusjonar, næringslivet, 
Innovasjon Norge

Hausten 2015 til 
hausten 2016

Internasjonal strategi Regional- 
og nærings-
avdelinga

Fagavdelingane i 
fylkeskommunen

Hausten 2015 til 
våren 2016

Grunnlagsdokument: ferjestandard Samferdsels-
avdelinga

Statens vegvesen I løpet av 2016

Grunnlagsdokument: utvikling av 
fylkesvegnettet

Samferdsels-
avdelinga

Statens vegvesen Hausten 2017

Innspel til nasjonal transportplan 
(NTP)

Samferdsels-
avdelinga

Trøndelagsfylka, Statens 
vegvesen

Behandling i des. 
2015 og april 2016

Samordning av kommunale 
planar som følgje av 
kommunesamanslåingar

Plan- og 
analyse-
avdelinga

Kommunane Etter initiativ frå 
kommunane

Prioriterte nye planoppgåver

4     Prioriterte område for regional planlegging
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Planoppgåve
Planar etter plan- og 
bygningslova:

Ansvarleg i fyl
keskommunen

Medverking og oppfølging Tidsplan  vedtak

Regional plan for vassfor
valting for Møre og Romsdal 
vassregion

Regional- og 
næringsavdelinga

Plan- og analyseavdelinga, regionale statsetatar, kommu-
nane, organisasjonar, næringslivet

Desember 2015

Regional delplan for villrein 
– Dovrefjell

Plan- og analyse-
avdelinga

Fylkeskommunane i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag, 
aktuelle kommunar, regionale statsetatar

Desember 2015

Regional delplan for villrein 
– Ottadalen

Plan- og analyse-
avdelinga

Fylkeskommunane i Oppland og Sogn og Fjordane, aktuelle 
kommunar, regionale statsetatar

Desember 2015

Andre planrelaterte oppgåver:

FylkesROS Møre og Romsdal Plan- og analyse-
avdelinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fagavdelingane i fylkes-
kommunen, kommunane, andre regionale statsetatar

Høyring hausten 2015, vedtak 
våren 2016

Handlingsplan bibliotek Kultur  avdelinga Plan- og analyseavdelinga, utdanningsavdelinga/dei 
vidaregåande skolane, kommunane/ biblioteka og  andre 
relevante aktørar innan kulturfeltet.

Hausten 2015 til våren 2016.

Initiativ til interkommunale kyst-
soneplanar Romsdalsfjorden, 
Nordmøre, Nordre Sunnmøre,-
Søre Sunnmøre

Plan- og analyse-
avdelinga

Regional- og næringsavdelinga, kommunane, regionale 
statsetata

Romsdalsfjorden 2016, Nord-
møre 2016, Nordre Sunnmøre 
og Søre Sunnmøre 2019

Planar som er starta opp og skal fullførast
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Planoppgåve
Planar etter plan- og bygningslova

Ansvarleg i 
fylkes kommunen

Medverking og oppfølging Vedtatt

Regional delplan for attraktive byar og 
tettstader

Plan- og analyse-
avdelinga

Fagavdelingane, kommunane, regionale statsetatar, pri-
vate utbyggarar

Juni 2015

Regional delplan for klima og energi Regional- og 
næringsavdelinga

Fagavdelingane, plan- og analyseavdelinga, kommunane, 
regionale statsetatar, organisasjonar, næringslivet

Juni 2015

Regional delplan for kulturminne av 
regional og nasjonal verdi

Kulturavdelinga Plan- og analyseavdelinga, kommunane Juni 2015

Regional delplan for folkehelse Kulturavdelinga Fagavdelingane, plan- og analyseavdelinga, kommunane, 
regionale statsetatar, organisasjonar, næringslivet

Desember 2013

Regional delplan for tannhelse Fylkestannlegen Kulturavdelinga, Fylkesmannen, Helse Møre og Romsdal HF Oktober 2013

Regional delplan for inngrepsfrie 
naturområde

Plan- og analyse-
avdelinga

Kommunane, regionale statsetatar April 2000

Andre planrelaterte oppgåver

Landbruksmelding for Møre og Romsdal Regional- og 
næringsavdelinga

Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, Innovasjon Norge, 
landbruksnæringa

Desember 2012

Melding om kystskogbruket Regional- og 
næringsavdelinga

Kystfylka frå Vest-Agder til Finnmark, landbruksavdelinga 
hos Fylkesmannen, skogbruksnæringa

Juni 2015

Grunnlagsdokument til FylkesROS Møre og 
Romsdal:
• FylkesROS sjø • FylkesROS fjellskred

Plan- og analyse-
avdelinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fagavdelingane i fylkes-
kommunen, kommunane, regionale statsetatar

April 2007 og 
april 2011

Grunnlagsdokument til satsingsområdet 
samferdsel i fylkesplanen på desse temaa: 
• gåande og syklande • finansiering • luftfart 
• kollektivtrafikk • trafikktrygging

Samferdselsav-
delinga

Plan- og analyseavdelinga, fagavdelingane, Statens vegve-
sen og andre regionale statsetatar

2006–2012

Gjeldande planar som skal vidareførast uendra
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Svar på nasjonale forventingar

Nasjonale forventingar til fylkeskommunen Regionale prioriteringar

Legge vekt på reduksjon av klimagassutslepp, energiomlegging og energieffek-
tivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsverksemd, bustader, 
infrastruktur og tenester

Blir følgd opp gjennom Regional delplan for klima og energi og 
Regional delplan for attraktive byar og tettstadar.

Ta omsyn til klimaendringar og risiko og sårbarheit i samfunns- og arealplanleg-
ginga og i byggjesaksbehandlinga

Blir følgd opp i Regional delplan for klima og energi og i FylkesROS 
Møre og Romsdal, som er under utarbeiding

Identifisere viktige verdiar av naturmangfald og landskap, friluftsliv, kulturminne 
og kulturmiljø, og ta omsyn til desse i regionale og kommunale planar. Ta den til-
gjengeleg kunnskapen aktivt i bruk, trekke han fram og ta omsyn til dei samla 
verknadene

Blir følgd opp i Fylkesplan 2017–2022 (satsingsområdet kultur) og 
gjennom Regional delplan for kulturminne av regional og nasjo-
nal verdi

Legge til rette for betre tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft som møter 
behova i den regionale arbeidsmarknaden. Planlegginga skal skje i partnarskap 
med utdannings-, arbeidsmarknads- og næringsaktørane, og på tvers av sekto-
rar og forvaltingsnivå.

Blir følgd opp gjennom Fylkesplan 2017–2022 i eventuelle felles 
satsingsområde for verdiskaping og kompetanse

Samarbeide med kommunane om planlegging for verdiskaping, berekraftig 
næringsutvikling og innovasjon i partnarskap med næringslivet og regionale og 
lokale aktørar. Sette av nok areal til næringsutvikling som bidreg til behova i 
næringslivet, og som er lokaliserte utifrå omsynet til samordna bustad-, areal- og 
transportplanlegging

Blir følgd opp gjennom Fylkesplan 2017–2022 i eventuelle felles 
satsingsområde for verdiskaping og kompetanse

Sikre viktige jordbruksområde og legge til rette for nye og grøne næringar som er 
knytte til jordbruk og skogbruk. Eksempel kan vere grønt reiseliv, mat med lokal 
identitet og utnytting av bioenergi.

Blir følgt opp gjennom Fylkesplan 2017-2022 i ev. felles satsings-
område for verdiskaping og kompetanse og gjennom Landbruks-
meldinga og Melding om kystskogbruket

Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv og sikre 
at samiske interesser får ta del i planlegginga der ho rører ved desse.

Dei samiske områda er små i Møre og Romsdal, og dette vil ikkje 
bli følgt opp som eige plantema

Sikre nok areal til fiskeri- og havbruksnæringa i kystsoneplanlegginga og vege 
dette opp mot miljøomsyn og andre samfunnsinteresser. Sjå arealbehovet i eit 
regionalt perspektiv.

Blir følgd opp gjennom Fylkesplan 2017–2022 i eventuelle fel-
les satsingsområde for verdiskaping og kompetanse og gjennom 
interkommunale kystsoneplanar

Sikre tilgjenge til gode mineralreservar for mogleg utvinning og vege det opp mot 
miljøomsyn og andre samfunnsinteresser. Sjå behovet for og tilgangen til byg-
gjeråstoff i ein regional samanheng.

Med det kunnskapsgrunnlaget vi har no, er ikkje dette eit aktu-
elt plantema. Dersom ein får ny kunnskap, vil ein vurdere å ta han 
inn i handlingsprogram for verdiskaping

Ta omsyn til arealbehovet til Forsvaret i samband med nasjonale forsvarsplanar 
og når det er nødvendig for å sikre forsvarsevna til landet.

Kjenner ikkje til at dette er aktuelt i Møre og Romsdal no, men 
dersom Forsvaret treng areal her, er vi positive til å delta i plan-
arbeidet.

Fastsette regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovudtrekka i trans-
portsystemet, medrekna knutepunkt for kollektivtrafikken. Trekke langsiktige 
grenser mellom by- og tettstadsområde og store samanhengande landbruks-, 
natur- og friluftsområde. Staten, fylkeskommunane og kommunane legg vedtekne 
planar til grunn for eigne vedtak.

Blir følgt opp gjennom Regional delplan for attraktive byar og 
tettstadar og ev. nye avgrensa regionale delplanar for areal- og 
transportplanlegging

Legge til rette for nok og variert bustadbygging, lokalisert ut frå omsynet til sam-
ordna bustad-, areal- og transportplanlegging

Blir følgd opp gjennom den regionale delplanen for attraktive byar 
og tettstadar og eventuelle nye avgrensa regionale delplanar for 
areal- og transportplanlegging

Bidra aktivt i arbeidet med konseptvalutgreiingar og statlege planar for store 
samferdselstiltak

Blir følgd opp gjennom Fylkesplan 2017–2022 i satsingsområdet 
for samferdsel

Legge til grunn at transportveksten skal skje med kollektivtransport, sykkel og til 
fots, og følgje aktivt opp bymiljøavtalar og byutviklingsavtalar med staten

Blir følgd opp gjennom Fylkesplan 2017–2022 i satsingsområdet 
for samferdsel
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Tilbud om kjøp av eiendommen GID 56/14 - Eier: Ole Johnny Jensen 
Vedlegg 

1 GID 030/017 - tilbud om tomt med saneringsklar bolig til salgs 

 

 
Rådmannens innstilling 

Tilbud om kjøp av eiendommen Høgheim GID 56/14 avslås.  

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har mottatt brev datert 7.01.16 fra Ole Johnny Jensen. Av brevet går det fram at 
Jensen tilbyr Nesset kommune å kjøpe eiendommen Høgheim GID 56/14 for kr 300 000.  

Det opplyses at eiendommen er på 2 mål og har en av de bedre beliggenhetene i 
sentrumsområdet i Eidsvåg.  Videre skriver Jensen at eiendommen er klargjort for vann og 
kloakk, samt fibertilkobling. Huset er bygd i 1968 og er egentlig klar for sanering sammen med et 
uthus. Selger mener at det her er muligheter for å bygge nytt for utleie.  

 

Vurdering 

Viser til kommunestyret sitt vedtak i møte 21.01.16 sak 5/16. Kommunestyret vedtok her å kjøpe 
eiendommen Velten GID 030/004, Holtanvegen 43. Sett opp mot kommunen sin boligpolitiske 
handlingsplan, vil denne eiendommen dekke noe av det behovet kommunen har for 
sentrumsnære tomter.  

Rådmann tilrår derfor at kommunen ikke kjøper eiendommen Høgheim GID 56/14. Selger 
opplyser at bygningene på eiendommen er klar for sanering. Det innebærer at kommunen i 
tillegg til en kjøpesum på kr 300 000 også vil få kostnader med rivning/fjerning av bygninger på 
eiendommen.  

Økonomiske konsekvenser 

Et kjøp av denne eiendommen vil medføre en kostnad for kommunen på ca kr 500 000. Her er 
kostnadene med rivning av eksisterende bygninger hensyntatt.   

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/50-2 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  





 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 12/16 04.02.2016 

Nesset kommunestyre  18.02.2016 

 
 
 
 

Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017 
Vedlegg 

1 GID 030/017 Holtavegen 38 - Kartutsnitt 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger. Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-
650 000. I tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  

Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

 

Saksopplysninger 

I K-sak 5/16 vedtok Nesset kommunestyre på bakgrunn av vedtak i k-sak 60/15 å innløse 
eiendommen GID 030/004 Velten for å kunne komme i gang med sikringsarbeidet langs elva og 
videre gjennomføre byggetiltak på Holtanområdet ihht reguleringsplanen. I forbindelse med 
denne saken har nå den andre oppsitteren på Velten-området, Vigdis Nesset, tilbudt kommunen 
å innløse også hennes eiendom, GID 030/017.  

GID 030/017 Flattun har adresse Holtavegen 38 og tomten er på 0,8dekar. Eiendommen ligger 
inntil kunstgrasbanen og har samme adkomstvei som GID 030/004 Velten. Se vedlagt kartskisse. 
Representanter fra kommunen besiktiget eiendommen 13.januar 2016. Eiendommen er bebygd 
med et eldre 1,5etasjes tømmerhus på lav kjeller og et vedskjul.  Huset er utvendig renovert og 
fasaden er tiltalende. Standarden innvendig er derimot dårlig og har lav eller ingen bo komfort. 
Eier Vigdis Nesset tilbyr kommunen å kjøpe eiendommen for kr 600-650 000 + omkostninger. 

Det anbefales at eiendommen innløses og kommer i Nesset kommunes råde og eie. Vurdering av 
bygningens bruksmulighet kan gjøres på et senere tidspunkt.  

 

Vurdering 

Samlet sett har boligen på GID 030/017 Holtavegen 38, tilnærmet ingen verdi som den fremstår 
nå og må påregnes oppgradering for å fungere som utleieobjekt. Derimot er det viktig at 
kommunen ser området i en helhet sammen med hovedbruket og naboeiendommene mot vest og 
går til innløsning av denne eiendommen. Det kan vise seg at å la denne eiendommen gå til andre 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/5-3 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



eiere vil bli en hemsko for området og kommunen for øvrig for senere utvikling av 
Holtanområdet.  

 

Tomtens plassering er nærmest hjertet i østside av Holtanområdet. Kommunen har brukt mye 
ressurser på dette området og når nå Velten er i kommunal eie bør det på det sterkeste vurderes å 
også erverve denne eiendommen.        

Denne saken har paralleller med da kommunen i 2011 innløste eiendommen øst for barneskolen, 
GID 029/036. Boligen var tilårskommen og det var behov for tilleggsareal for barneskolen i form 
av parkeringsareal. Innløsningssummen var den samme, tomten litt større, men beliggenhetene 
kan betraktes som like god og viktig for utvikling av kommunale interesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kjøpet kan finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

Betydning for folkehelse 

 



KARTUTSNITT 

Eiendom: 
Gnr: 30 Bnr: 17 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Holtavegen 38, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Hj.haver/Fester: 

NESSET 
KOMMUNE 

Dato: 28/1-2016   Sign: Målestokk 
1:1000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, 
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 

Side 1 av 1Utskrift
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Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp. 
 

 
Rådmannens innstilling 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler ny 
opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan 
avhende eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

Saksopplysninger 

I Kommunestyremøte 07.02.2013, sak 4/13, behandlet kommunestyre sak om Godkjenning av 
intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til folkehøgskoledrift – Unnt.off. jfr. Off.l. § 13, Fvl. § 
13.2.  
Det ble i etterkant inngått avtale med Eira Gjestegård for 3 år, 2013, 2014 og 2015. Avtalen gikk ut 
31.12.2015.  

Søknad om oppstart av Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskole har vært 
behandlet av Kunnskapsdepartementet flere ganger, men stiftinga har hittil fått avslag. Det er 
kjent at det kan gå år mellom hver gang det gis tillatelse til oppstart av nye folkehøgskoler. Ny 
søknad sendes innen 01.04.2016. Stiftinga velger å være positive og håper at det nå er deres tur til 
innvilgning av søknad. Det er viktig for søknaden at skolelokaler er avklart. 

Styret i stiftinga hadde styremøte 18.12.2015 og følgende vedtak ble fattet: 
Vi prøver å få forlenga avtalen med to år, under føresetnad av at Nesset kommune dekker kostnaden med 
avtalen som til no har vore 40 000kr/år. 

 

 

Vurdering 

Kommunestyret har tidligere vurdert at det er viktig for Nesset kommune at Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskole blir realisert. Dette vil bety nye arbeidsplasser, liv i 
hus og økt aktivitet i kommunen samt gi kommunen økt renommé. 

Rådmannen er ikke kjent med om det for eier av Eira Gjestegård er interessant å inngå ny avtale, 
men disse forhandlingene bør styret i stiftelsen ta snarest om kommunestyret er av den mening 
at det fortsatt er behov for disse lokalene.   

Arkiv: :A75 

Arkivsaksnr: 2014/133-30 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunestyret kan velge å finansiere kompensasjonsbeløpet ved bruk av Kraftfondet. 

 

Betydning for folkehelse 
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Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 
 

Vedlegg 

1 Oversendelse av offentlig versjon av avgjørelse 

2 Klagenemndas avgjørelse 02.07.2012 i sak 2012/47 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som  

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 

Saksopplysninger 

Saken gjelder klage og krav om erstatningskrav i forbindelse med leveranse av tilbud om 
bygging av flerbrukshall. Her et kort resyme i saken. 

Høsten 2011 ble konkurransegrunnlag for totalentreprise for bygging av flerbrukshall i Eidsvåg 
lagt ut på Doffin. Kommunen mottok 5 tilbudsdokument, herav tilbud fra Hallutvikling AS. 

12.12.2011 Byggekomiteen gjennomgikk tilbudene og innstilte til leverandør.  

21.12.2011 mottok kommunen klage på innstillingen fra Hallutvikling AS 

19.01.2012 mottok kommunen ny klage fra Hallutvikling AS, denne gang på saksbehandlingen. 

14.02.2012 sender Hallutvikling AS klage til Klagenemnda for offentlig anskaffelser, KOFA, på 
brudd på offentlig anskaffelser ved valg av leverandør ved bygging av flerbrukshall. 

02.07.2012 avgir KOFA svar på klagen: 

 Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med 
klager. 

 Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra 
konkurransen. 

 Klagers øvrige anførsler er ikke behandlet. 

06.09.2012 svarer Nesset kommune Hallutvikling AS at vi tar KOFAs beslutning til etterretning 
og vil følge opp dette i etterkant av grunnundersøkelser ang kvikkleire.  

03.04.2013 Møte mellom Hallutvikling AS og Nesset kommune avholdt på Gardermoen. Møtet 
omhandlet krav om refusjon fra Hallutvikling AS.  

2014 – 2015 Gjentatte purringer fra Hallutvikling om fremdrift i saken. 

Arkiv: :D11 

Arkivsaksnr: 2011/1364-79 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



25.06.2014 Melding om innledning av kontraktsinngåelse. 

07.10.2015 Underskrevet avtale om totalentreprise med Lønnheim AS.  

25.01.2016 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 

Vurdering 

KOFA er ingen rettslig instans (http://www.kofa.no/no/om/), men uttaler seg om anskaffelsen 
er gjennomført etter lovverket eller ikke. KOFA legger sterke føringer for  

Kommunen har ingen innsigelser til KOFAs vurdering, saksbehandling har ikke vært i hht 
regelverket. En kan i etterkant se at behandling av konkurransetilbudene skulle ha vært 
behandlet på en annen måte enn det som ble gjort, men dette kan ikke gjøres opp i igjen i dag.  

Følgende har vært vurdert som alternative løsninger: 

1. Avlysning av konkurransen. For Nesset kommune vil dette være verst tenkelig utfall. 
Etter kommunens skjønn vil dette trolig ha medført til flere klager og krav om erstatning. 

2. Gjenåpning av konkurransen med forhandling. Problemet var at alle priser (og 
delepriser) var offentliggjort.  

Nesset kommune har i sin kontakt underveis med Hallutvikling AS gjort det klart at vi ikke 
ønsket å realitetsbehandle deres krav før vi visste om vi kunne bygge på tomten. Dette med 
bakgrunn i pålagte grunnundersøkelser i området ang kvikkleire. Som kjent tok dette lengre tid 
enn forutsatt, men er nå avklart. 

I møte med Hallutvikling 03.04.2013 ble det bla. diskutert om hva Hallutvikling AS stilte som 
erstatningskrav. Erstatningskravet fremmes med bakgrunn i at Hallutvikling AS mener at de 
tilbød den laveste prisen og ville ved gjennomføring av reelle forhandlinger kunnet tilby 
kommunens foretrukne løsninger med ønsket fremdrift. Dersom Nesset kommune ikke hadde 
brutt forskrift om offentlige anskaffelser ville tilbudet fra Hallutvikling as vært det mest 
fordelaktige og Hallutvikling AS hadde vunnet konkurransen. De mener at det dermed 
foreligger grunnlag for positiv kontraktsinteresse.  
Hallutvikling AS mener at deres erstatningskrav begrunnes med tapt konkurranse, mulige 
inntekter og utgifter i forbindelse med utforming av konkurransegrunnlag. Kravet var først i 
millionklassen, men ble i møtet redusert til kr 500 000. Nesset kommune mente at dette beløpet 
fortsatt var for høyt og anslo et beløp i størrelsesorden kr 300 000. Rådmannen var til stede på 
dette møtet, men hadde ingen myndighet til å inngå noen avtale. Møtet ble avsluttet med at vi 
var uenige. 

Kommunen har forelagt saken om erstatningskrav for KS advokatene, som mener at vi ikke har 
noen sterk sak med bakgrunn i KOFAs vurdering. Det beste vil være å komme frem til en 
minnelig ordning og dermed unngå en rettssak. 

Kommunen har nå mottatt purring på krav. Det siste kravet opprettholder erstatningsbeløp på kr 
500 000, men i epost av 25.01.16 foreslås det å dele uenigheten på 2. Det betyr at kravet er  
kr 400 000 + indeksregulering. Totalt kr 420 000. Kravet er fremmet eks moms, men ifølge 
regelverket er ikke erstatningsbeløp moms berettig.  

Kommunen har fått frist til 9. februar med tilbakemelding, etter det vil Hallutvikling gå til rettslig 
krav. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen beklager at kommunen er kommet i denne situasjonen, men mener at kommunen nå 
er tjent med å bli ferdige med denne saken da den går helt tilbake til 2011.  

Rådmannen anbefaler finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler. 

   

http://www.kofa.no/no/om/)


Betydning for folkehelse 
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Klagenemnda

for offentlige anskaffelser

Nesset kommune
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Norge

Deres referanse Vår referanseDato:
2012 0047-22 05.07.2012

Oversendelse av offentlig versjon av avgjørelses

Vedlagt oversendes klagenemndas avgjørelse i sak 2012/0047.

Saken anses med dette som avsluttet fra vår side, og klagenemndas avgjørelse vil innen kort tid bli
publisert på klagenemndas hjemmeside, www.kofa.no.

Med hilsen

4rz-- Linda Midrådgiver

Kopi til:

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 439 Sentrum Rådhusgaten 4
5805 Bergen 5014 Bergen

Telefon: +47 55 59 75 00 postmottak@kofa.no
Telefaks: +47 55 59 75 99 www.kofa.no



Klagenemnda
for offentlige anskaffelser

Klager deltok i en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om oppforing av en
flerbrukshall. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 11-8 ved ikke åfore
reelle forhandlinger med klager, og fbrskriften § 11-11 (I) bokstav e ved å avvise klagers
tilbudfra konkurransen.

Klagenemndasavgjørelse2. juli 2012 i sak 2012/47

Klager: Hallutvikling AS

Innklaget: Nesset kommune

Klagenemndas Kai Krliger, Andreas Wahl og Jakob Wahl
medlemmer:

Saken gjelder: Avvisning av tilbud, reelle forhandlinger.

Bakgrunn:

Nesset kommune (heretter kalt innklagede) kunngjorde 1. september 2011 en ett-trinns
konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om totalentreprise for oppføring
av en flerbrukshall.

Tildelingskriteriene fremgikk av konkurransegrunnlaget bok 0, punkt 6.4.4:

"6.4.4 Evalueringskriterier
1 samsvar mecl konkurransegrunnlaget vil det bli foretatt utvelgelse av tilbydere fbr
videre forhandling basert på grunnlag av leverandorens stilling og tekniske.
okonomiske og finansielle kapasitet. Når det gjelder tekniske kvalifikasjoner vil forhold
knyttet til faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet bli vektlagt. Ellers vil
entreprenorene bli vurdert i henhold til pris, losninger og fi-amdrUi`.På bakgrunn av
denne evalueringen, vil det mest fordelaktige tilbudfor Nesset kommune bli valgt.

Evaluering med varsel om hvem det skal innledes forhandlinger med og byggestart vil
skje etter ncermere plan.
Byggearbeidene forutsettes igangsatt når nodvendige godkjenninger og avtale
Ibreligger.

Bygningsarbeidene er forventet ferdigstilt til 01.11.2012.

Entreprenoren skal oppgi byggetid som en del av tilbudet."

I konkurransegrunnlaget bok 1, punkt 01 "Generell orientering" var det gitt følgende
opplysninger om prosjektet:

Postadresse Besøksadresse Tlf.: 55 59 75 00 E-post:

	

Postboks 439 Sentrum Rådhusgaten 4 postmottak@kofa.no
5805 Bergen 5014 Bergen Faks: 55 59 75 99 Nettside: www.kofa.no



"Nesset kommune ønsker å bygge en ny flerbrukshall vis-å-vis Eidsvåg barne- og
ungdomsskole (EBUS). Hallen skal lokaliseres på ledig tomt vest for ungdomsskolen og
bygges i tilknytning til eksisterende gymnastikkjloy ved Eids-våg barne- og
ungdomsskole.

Hallen med to etasjer inneholder en spilleflate (23x44m), klatrevegg, tribune,
garderober/sosiale rom, lager, teknikkrom og heis. Hallen skal oppfores i nøktern god
standard med god driftsøkonomi.

Oppdragsgiver for prosjektet er Nesset kommune og prosjektet skal gjennomfores som
en totalentreprise. Tilbyder skal forestå all planlegging og glennomføring av prosjektet
innenfor den avsatte tidsramme basert på foreliggende materiale.

Totalentreprenør skal utarbeide et komplett tilbud på ny jlerbrukshall med de
fbrutsetninger som denne kravspesifikasjonen gir. Det foreligger tegninger på hallen
utformet av Arkitektkontoret BBW A/S. I forbindelse med byggingen av hallen skal det
tas hensyn til skole- og idrettsdriften som umiddelbare naboer av byggetomten. Tilbyder
plikter å orientere seg om stedlige forhold på forhånd, ved befaring av tomten, kontakt
med myndigheter eller på annen måte.

Hallen skal være en klassisk flerbrukshall for hele kommunen og primært tilfredsstille
behovet for idrettsfinksjonell aktivitet (gjennom kommunens skoler og idrettslag), for
trim- og aktivitetsgrupper og for ulike kulturarrangementer. Hallens spesifikasjoner
skal baseres på tilbudsspesifikasjonen, samt KKDs veiledere for ilerbrukshaller. Hallen
skal tilfredsstille alle krav for godkjenning i kulturdepartementet og for maksimalt
tilskudd fra spillemidlene. Tilbudsspesifikasjonen er gjeldende foran KKDs veileder for
flerbrukshaller.

Hallen er allerede fbrhåndsgodkjent (med merknader) av Kulturdepartementet.
Oppfølging/reviderte tegninger sendes til Kulturdepartementet av Nesset kommune fbr
byggestart for å fornye forhåndsgodkjenning. Entreprenor skal bistå med nodvendig
underlag, (dokumentasjon iht. departementets retningslinjer) til soknaden."

Konkurransegrunnlaget bok 1 punkt 2.3 var en beskrivelse av utførelsen av de
forskjellige rommene i bygget. Herfra hitsettes punkt 2.3.6:

"2.3.6 Vestibyle ved tilslutning til eksisterende gymsal
Fliser på gulv med flis sokkel mot vegg. Tilknytning, utforming og fargevalg av
materialer for gulv, vegg og himling iforhold til eksisterende bygning."

Av tegningene vedlagt konkurransegrunnlaget fremgikk det at hallen skulle bygges med
tilknytning og gangforbindelse til den eksisterende gymsalen ved Eidsvåg skole. I
tegningene var det, der bygningene ikke var knyttet til hverandre, lagt inn seks meters
avstand mellom flerbrukshallen og eksisterende bygg.

Frist for å levere tilbud i konkurransen var 21. oktober 2011 kl. 12.00. Blant
leverandørene som leverte tilbud innen fristen var Hallutvikling AS (heretter kalt
klager). I tilbudsbrevet fremgikk at klager i tillegg til å gi tilbud på hallen som var angitt
i konkurransegrunnlaget til en totalpris på 40 226 238 kroner også tilbød en enklere
flerbrukshall levert for 29,5 millioner kroner eksklusive mva.
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25. november 2011 sendte innklagede først en e-post til klager med tittelen
"Nessethallen / forhandlinger". Sammen med e-posten oversendte innklagede
avisartikkelen "Gir ikke opp hall", og i e-posten fremgikk at innk1agede "[vliser til
telefonsamtalen med vedlagt avisartikkel. Den interessante del står på side 2". I
avisartikkelen fremgikk det at innklagede hadde et maksimalt budsjett til denne
anskaffelsen på kroner 41,5 millioner eksklusive mva. Senere samme dag sendte
innklagede en e-post til klager med tittelen "Nessethallen / forhandlinger /
prisoversikt". Her fremgikk følgende:

"Hei igjen!

Vedlagt fil tager utgangspunkt i de 41,5 millioner, som er nevnt i avisartikkelen.

God helg."

Sammen med e-posten oversendte innklagede et prisskjema der det fremgikk diverse
kostnadsposter for bygging av flerbrukshallen. 1 skjemaet var det i to kolonner opplyst
hvilke kostnader som var stilt opp for de ulike postene i søknaden om
forhåndsgodkjenning som var sendt KKD og prisene i klagers opprinnelige tilbud. I
tillegg var det en kolonne kalt forhandlinger som endte med en totalpris på 41,5
millioner. Her var det fylt ut enkelte poster som tok utgangspunkt i faste satser fra
totalprisen, slik som mva., prisregulering og reserver/forventede tillegg. Kostnadene til
oppføring av selve bygget var det opp til klager å fylle ut, innenfor en ramme på
25 803 801 kroner, som sammenlagt med de forhåndsutfylte postene ville utgjøre
totalbeløpet på 41,5 millioner kroner.

Klager besvarte e-posten 29. november 2011. I svaret fremgikk følgende:

"Takkfor infbrmasjon!

Viser til vart opprinnelige tilbud av 19.10.2011 hvor vi har tilbudt alternativ hall til
29,5 mill. ekskl. mva. Beklageligvis ble det en trykkfeil her —29,5 millioner er summen
inklusive mva. Se vedlagte utffite tilbudsskjema hvor hovedposter fbr alternativ hall er
fylt inn.

Utfra det jeg leser i avisartikkelen tolker jeg det slik at politikerne jobber fbr a kunne
finansiere opp 41,5 millioner fbr etforenklet prosjekt.

Med denne avklaringen mener vi å ha presentert et alternativ som vil være okonomisk
gunstig

Vi onsker dedbr å stille iJbrhandlingsmote med dere.

NB! Hvis det onskes endringer i våre tegninger kan dette tas opp i motet eventuelt
prises ifirkant av motet hvis mulig.

Vi imoteser Deres tilbakemelding."

Innklagede besvarte henvendelsen 30. november 2011:

"Hei Stein
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Viser til din e-post fra i går.
La oss snakke om saken hurtigst mulig!

I tillegg er nedenstående informasjon sendt ut til alle tilbyderne som dagens status quo:

Endringer i konkurransegrunnlaget:
Endringene i konkurransegrunnlaget tar hensyn til byggherrens onsker om besparelser
på nåværende tidspunkt og byggherrens onske om en flerbrukshall med utgangspunkt i
opprinnelig planløsning— som vist i konkurransegrunnlaget.

Saksbehandling:
Det skal skrives sak til kommunestyretnotet som holdes på torsdag den 08.12.2011.
Dersom prosjektet blir vedtatt av kommunestyret inngås der intensjonsavtale innen den
20.12.2011

Frist:
Siste frist for innlevering av revidert tilbud er:
Mandag, den 05.12.2011 kl. 15.00."

(11) I endringene til konkurransegrunnlaget som var vedlagt e-posten fremgikk blant annet
følgende i dokumentet "Bok 1 endringer i konkurransegrunnlaget 20111130":

"Kap. Konkurransegrunnlaget Endringer

2. Bygning

	

2.1 tegninger / forprosjekt ny aksesystem,
jra BBW endret arkitektur,

endret plassering
på tomten

Bemerkninger Status

Prosjektering: krav til minimum 8m ingen
branntekniske tiltak; avstand til sprinkleranlegg
brannvurdering, eksisterende
sprinkleranlegg bygninger

(12) Klager leverte revidert tilbud datert 6. desember 2011. I e-posten der klager oversendte
tilbudet fremgikk det at klager hadde fått utsatt fristen for å levere revidert tilbud fra 5.
til 6. desember 2011. I tilbudsbrevet fremgikk følgende:

"Viser til tidligere oversendt tilbud av 19.10.2011 samt til e-post fra Dere av
30.11.2011 med tilhorende dokument "Bok 1 endringer i konkurransegrunnlaget
20111130".

Vi har gått igjennom dokumentet med våre underentreprenorer og kommet til at vi kan
tilby hallen for kr. 27.228.744.- ekskl. mva.
Se vedlagte tilbudsskjema.

Under pla. 2.1 er det forutsatt at .forbindelsen mellom svommehall og ny flerbrukshall
utgår ved at yttervegg (klatrevegg) i hall jbres rettlinjet mot akse F+.
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I det reviderte tilbudet ligger ogsa endret findamentering fra hel plate til
sålefundamentering

Viser også til tilbud oversendt pr. e-post av 29.11.2011 som vi oppfordrer dere til å
vurdere.

Vi håper tilbudet er av interesse og ser frem til å høre fra dere."

(13) Innklagede meddelte klager om valg av tilbud ved brev 13. desember 2011. Fra brevet
hitsettes:

"Byggekomiteen har i møte mandag den 12.12.2011 vurdert reviderte tilbud. Frist for
levering av reviderte tilbud var 05.12.2011.

I alt har byggekomiteen vurdert fem reviderte tilbud og en revidert alternativ losning
som nedenfor:

Alle tilbud og alternative løsninger er gjennomgått og alle tilbydere har vært invitert til
avklaringsmoter/tilbudsforhandlinger. Det er gjennomfort møter med Lonnheim
Entreprenor AS, Nesset Bygg A/S, Christie og Opsahl AS og Kleive Betongbygg A/S i
uke 47 og 48/2011.

Byggekomiteens innstilling:
Byggekomiteen har enstemmig besluttet å velge Lonnheims alternative losning som det
mest fordelaktige tilbud for Nesset kommune. På bakgrunn av dette har Nesset
kommune til hensikt å innlede kontraktsfirhandlinger med Lonnheim Entreprenor AS.
Konkurransen anses herved som avsluttet.

Begrunnelse:
Det vises til evalueringskriteriene i Bok 0punkt 6.4.4 i konkurransegrunnlaget.

Lonnheims alternativ løsning ble evaluert i henhold til pris og losninger i dens helhet
som det mest firdelaktige. Som ytterlig kriterium har byggekomiteen vurdert Lønnheims
referanser med hensyn til bygging av flerbrukshaller som fordelaktig for prosjektets
glennomføring

Lonnheims alternative losning tar utgangspunkt i konkurransegrunnlagets planløsning.
Konkurransegrunnlagets romprogram er oppfylt i tilbudt alternativ løsning. Kravene i

forhold til konkurransegrunnlaget og seneste endringer er ivaretatt. Tilknytningen til
eksisterende bygningsmasse skjer euer samme konsept som vist i
konkurransegrunnlagets planløsning.

Ihnsigelsesfrist:
Innsigelsesfrist for ovenstående beslutninger senest fredag den 23.12.2011 kl. 12:00.
Innsigelsen skal begrunnes skriftlig."

(14) I e-post samme dag stilte klager flere spørsmål til innholdet i meddelelsesbrevet. Det ble
for det første fremholdt at klagers tilbud hadde lavest pris, og spurt om det var
manglende tilknytning til eksisterende bygg som var grunnen til at klager ikke ble
innstilt som vinner av konkurransen. Videre ble det stilt spørsmål om forhandlingene
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med øvrige tilbydere i ukene 47 og 48 ble avholdt på grunnlag av opprinnelig tilbud,
eller om de øvrige tilbyderne allerede hadde mottatt informasjonen klager fikk i e-post
30. november 2011, og hvorfor klager ikke ble innkalt til forhandlinger på bakgrunn av
sine tilbud datert 29. november 2011 og 6. desember 2011.

(15) Innklagede besvarte henvendelsen ved e-post 19. desember 2011. Herfra hitsettes
følgende:

"Det opprinnelige tilbud fra Hallutvikling AS oppfirlte kravene i
konkurransegrunnlaget. Dette tilbudet hadde imidlertid en pris som oversteg
kommunens budsjettramme. Budsjettrammen på 41,5 millioner kroner ble opplyst alle
tilbydere samtidig som det ble invitert tilforhandlingsmoter, jf også telefonsamtaler og
e-post til Hallutvikling AS av 25. november 2011.

Hallutvikling AS ga ikke umiddelbar tilbakemelding på invitasjon til forhandlingsmøte,
men innga revidert tilbud datert 29. november 2011 som skulle danne grunnlag for
videre forhandlinger. Dette tilbudet hadde imidlertid ikke tatt utgangspunkt i kravet om
tilknytning til eksisterende bebyggelse, jf konkurransegrunnlagets bok 1 punkt 0.1
"Generell orientering". Kommunen fant det ikke i samsvar med kravet til likebehandling
i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 5 å vurdere det reviderte tilbud fra
Hallutvikling AS, og dette dannet følgelig heller ikke grunnlag for ytterligere
forhandlinger.

Til tross for ovennevnte fikk Hallutvikling AS mulighet til å inngi ytterligere ett revidert
tilbud, jf e-post fra Nesset kommune v/undertegnede datert 30. november 2011. E-
posten ble sendt samtidig til alle tilbydere. Det fremgår av e-posten at det reviderte
tilbud skal ta utgangspunkt i diverse endringer i konkurransegrunnlaget, men i
opprinnelig planlosning.

Hallutvikling AS innga revidert tilbud datert 6. desember 2011. Dette tilbudet var
konkurransens laveste i pris. Heller ikke dette tilbudet hadde imidlertid tatt
utgangspunkt i kravet om tilknytning til eksisterende bebyggelse, og dannet folgelig
heller ikke grunnlag for ytterligere forhandlinger.

På bakgrunn av ovennevnte og vedlagte notat anses det å være glennomført
forhandlinger med Hallutvikling AS i henhold til anskaffelsesregelverket, og Nesset
kommune finner ikke grunnlag for å endre sin tildelingsbeslutning.

I notatet fra vår advokatfirbindelse punkt 2.4 siste avsnitt, konkluderer advokatfirmaet
øverbo, Standal & Co med at begge de reviderte tilbud fra Hallutvikling AS skal
avvises. Det bes om eventuelle merknader til dette forhold innen 31. desember 2011."

(16) 1 brev 21. desember 2011 hadde klager blant annet følgende kommentarer til
innklagedes e-post og det medfølgende notatet fra innklagedes juridiske rådgiver:

"Etter ü ha lest e-post og notat fra advokat er det etter vårt syn noen vesentlige punkter
som ma avklares. Disse er:

Forbindelse til eksisterende bygg:



Med bakgrunn i "opprinnelig planlosning" mener dere at vårt tilbud ikke danner
grunnlag til forhandling / skal avvises siden vi i vårt tilbud av 06.12.20.11 har presisert
at forbindelsen med eksisterende bygg utgår.

Viser til Deres e-post av 30.11.2011 hvor det står at det skal tas utgangspunkt i
opprinnelig planlosning. Vedlagt denne e-post var et dokument kalt "Bok I endringer i
konkurransegrunnlaget 20111130" som skulle danne grunnlag for revidert tilbud. I
dette dokumentet under punkt 2.1 er det angitt at det pga. branntekniske tiltak skal
legges opp til endring ved at det skal være "minimum 8 m avstand til eksisterende
bygninger". Dette indikerer helt klart at forbindelsen til eksisterende bygg blir brutt. I
vårt tilbud av 06.12.2011 angir vi hvordan dette er tenkt utfirt. Hadde utforelsen av
dette vært selvforklarende hadde vi trolig droppet denne kommentaren. Med bakgrunn i
ovennevnte vil vi tro at andre tilbydere trolig også har flernet denne firbindelsen uten
at det kanskje er sagt noe om dette i sitt tilbudsbrev. Vi ber dere sjekke dette.

Forhandlinger

Vilikk 2 e-poster fra kommunen 25.11.2011 hvor det i overskrijien står "Nessethallen /
forhandlinger" uten at det er sagt noe mer om forhandlinger. I tillegg ble det nevnt i
telefonsamtale at vi bare kunne stikke innom. Pa dette var vårt svar at vi forventet å bli
innkalt til fbrhandlingsmote. Viser også til NS8410 (Regler for anskaffelser til bygg og
anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre) hvor det i pkt. 6.4.1 angis at
oppdragsgiveren innkaller til forhandlinger. Ser at det ikke var lagt inn tid til
forhandlinger fra innlevering av reviderte tilbud 05.12.2011 og til skriving av
sakspapirene til kommunestyremotet 08.12.2011. At vi som tross alt hadde det beste
tilbudet prismessig ikke blir innkalt tilforhandlinger jinner vi svært underlig."

I sitt svarbrev 13. januar 2012 fastholdt innklagede at klager var innkalt til
forhandlingsmøte basert på sitt opprinnelige tilbud. Det ble videre opplyst at de
forhandlinger det var henvist til i meddelelsesbrevet kun innebar en formalisering av
innklagede og valgte leverandørs kontraktsforhold basert på konkurransegrunnlaget og
det vinnende tilbudet.

Klager klaget til innklagede i brev 19. januar 2012. Her henviste klager til at innklagede
i overskriften til brev 13. januar 2012 hadde benyttet formuleringen "avvisning av
tilbud", men at klager mente at selskapets tilbud i henhold til meddelelsen om valg av
leverandør ikke var avvist fra konkurransen. Det ble fremholdt at dersom innklagede
ønsket å avvise klagers tilbud fra konkurransen, skulle klager ha mottatt en begrunnet
tilbakernelding om dette før meddelelse om valg av leverandør ble sendt ut. Videre
mente klager at spørsmålet om hva som lå i kravet om åtte meters avstand mellom
hallen og eksisterende bygninger burde vært avklart gjennom forhandlinger, og at
endringene i konkurransegrunnlaget av 30. november 2011 var så omfattende at det
også burde vært forhandlet på bakgrunn av de reviderte tilbudene som ble levert på
bakgrunn av endringene. I denne sammenheng ble det også henvist til at klagers tilbud
datert 6. desember 2011 hadde den laveste prisen av de reviderte tilbudene, og at klager
i forhandlinger ville ha priset tilknytningen til eksisterende bygg. Klager mente at
tilbudet selv med prising av tilknytningen til eksisterende bygg ville hatt lavere pris enn
valgte leverandørs tilbud.
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(19) Innklagede fastholdt sin tildelingsbeslutning i brev 26. januar 2012. 1 brev 31.01.2012
ga innklagede en "Nedegjorelse for avvisning av tilbud —fierbrukshallen i Nesset".
Herfra hitsettes:

"Nesset kommune har gjennom konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse vist en
flerbrukshall med en forbindelse mellom eksisterende bygg og ny flerbrukshall. Denne
fbrbindelsen bidrar blant annet til at den nye flerbrukshall får tilgang til et
styrketreningsrom elcsisterende gymsal) og muliggjor å soke om maksimalt tilskudd
fra Kulturdepartementet. Denne losning (forbindelsen mellom ny hall og eksisterende
bygg) er forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet. Etter sporsmål fra en av tilbyderne
15.09.2011 ble Kulturdepartementets forhåndsgodkjenning datert 23.12.2010, lagt ut
på Doffin som supplement til konkurransegrunnlaget.

Hallutvikling AS har i sitt reviderte tilbud datert 06.12.2011, et vesentlig forbehold.
"Under pkt 2.1 er det lbrutsatt at forbindelsen mellom svommehall og ny ,flerbrukshall
utgår ved at yttervegg (klatrevegg) i hall fores rettlinjet ut mot akse F+". Det var ikke
lagt med nye plantegninger. Nesset kommune forstår Hallutviklings fbrbehold slik at
firbindelsen mellom hy hall og eksisterende gymsal utgår. Dette får følgende
konsekvenser:

Styrketreningsrom har ikke lenger adkomst direkte fra hallen

Sosialt rom 122 og 202 utgår delvis

Frittstående hall

Dette er et betydelig avvik fra konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse samt
Kulturdepartementets forhåndsgodkjenning, og tilbudet skal derfor avvises jfr. FOA
§ 11-11 le).

Forholdet medforer også tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes og tilbudet skal
dedbr avvises jfr. FOA § 11-11 lf).

1 det reviderte tilbudet datert 06.12.2011 viser Dere også til tilbud oversendt per e-post
av 29.11.2011. Deres alternative planlosning tilfredsstiller ikke kravene gitt i
konkurransegrunnlaget samt Kulturdepartementets 2 sentrale veiledere ("Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og ftsisk aktivitet — 2011" og "Flerbrukshaller —
planlegging, bygging, drift og vedlikehold") for å oppnå maksimalt tilskudd om
spillemidler. Alternativ planlosning medfører også dårligere tribunekapasitet, dårligere
adkomst til tribune og soppelrom er ikke angitt. Alternativt tilbud fra Dere er derfor
avvisL

Nesset kommune haper denne redegjørelsen bidrar til at Dere får en storre forståelse
for byggekomiteens valg om a avvise Deres tilbud. Dersom noe skulle vært gjort
annerledes, ser vi at Dere skulle fått beskjed om at revidert tilbud var avvist på et
tidligere tidspunkt samt begrunnelsen for avvisningen."

Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter kalt
klagenemnda) ved brev 14. februar 2012.

I e-post 10. april 2012 informerte innklagede klagenemnda om at kommunen vil
avvente kontraktsinngåelse til nemnda har behandlet saken.
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Klagenemndas sekretariat avviste i brev 6. juni 2012 saken fra behandling i nemnda
fordi sekretariatet mente at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem.

Klager påklaget denne beslutningen til klagenemndas leder ved brev 8. juni 2012.

I brev 15. juni 2012 ga klagenemndas leder klager medhold i klagen over sekretariatets
avvisningsbeslutning, og sendte saken tilbake til sekretariatet for behandling i nemnda.
Fra klagenemndas leders avgjørelse hitsettes følgende:

"Under behandlingen av spørsmålet om det ble ført reelle forhandlinger mellom
partene, konstaterte sekretariatet at det foreligger en fbktisk uenighet mellom disse. Det
var på det rene at innklagede hadde hatt formelle forhandlingsmøter med de ovrige
tilbyderne, men ikke med.klager. En viss e-postkommunikasjon hadde det vært mellom
partene. Det forelå imidlertid ikke dokwnentasjon som gav grunnlag for å avgjøre
tvisten, og sekretariatet avviste anforselen om at det ikke var fort reelle forhandlinger
som uhensiktsmessig for behandling i nemnda, jf. klagenemndsforskrifien § 9.

Nemndas leder har intet å bemerke til denne avgjorelsen. Men så skriver sekretariatet
videre:

"Klagenemndas sekretariat bemerker at det følger av kravene til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet i loven § 5 at oppdragsgiver må kunne dokumentere hvordan
anskaffelsesprosessen har vært gjennomført. I klagenemndas sak 2007/134 uttalte
klagenemnda at "Kravene til etterprovbarhet og gjennomsiktighet i lov om offentlige
anskaffelser § 5 innebærer at oppdragsgiver skal fore skrilig og utffilende referat
fbrhandlingsmøtene." Tilsvarende krav må gjelde til oppdragsgivers dokumentasjon av
forhandlingene der disse gjennomføres på en annen måte enn ved et møte mellom
partene. Sekretariatet går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da klager ikke har
anført at innklagede har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i loven §
5.

Sekretariatet går i denne uttalelsen langt i å antyde at klager kunne hatt et godt
grunnlag for en klage på et noe annet grunnlag enn at det ikke har vært fort reelle
forhandlinger, nemlig at innklagede ved sin manglende dokumentasjon av påståtte
forhandlinger har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i lovens § 5.
Leder vil i den forbindelse bemerke at del er en så nær fbrbindelse mellom klagers
cmfbrsel om at det ikke har vært ført reelle forhandlinger og innklagedes manglende
dokwnentasjon for sin påstand om det motsatte, at det kan synes nærliggende å forstå
anførselen som å gjelde begge deler. Derved burde sekretariatet også ha tatt under
behandling sporsmålet om innklagende har brutt kravene til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet."

Anførsler:

Klagers anforsler:

Innklagede har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra
konkurransen, ettersom klagers tilbud ikke avvek fra konkurransegrunnlaget. I endringer
til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 opplyste innklagede at kommunen av branntekniske
grunner ønsket minimum åtte meters avstand mellom flerbrukshallen og eksisterende
bygg. Klager fjernet derfor i sitt reviderte tilbud 6. desember 2011 gangforbindelsen
mellom hallen og eksisterende bygg. Dersom gangforbindelsen ikke ble fjernet, ville det
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for deler av byggene ikke vært noen avstand. Opplysningen i e-post 30. november 2011
om at innklagede ønsket en hall med utgangspunkt i opprinnelig planløsning kan ikke
forstås slik at det klart fremgikk at kravet om tilknytning til eksisterende bygg fortsatt
gjaldt.

Når innklagede mente at gangforbindelsen skulle beholdes, til tross for at avstanden
mellom byggene skulle økes, burde innklagde ha avklart dette i forhandlinger, og gitt
klager mulighet til å prise gangforbindelsen.

Innklagede har brutt forskriften § 11-13 (1) ved at avvisningen av klagers tilbud har
skjedd for sent, da innklagede ikke avviste tilbudet før etter at det var gitt innstilling for
valg av tilbud.

Innklagede har brutt forskriften § 11-8 ved ikke å gjennomføre forhandlinger.
Innklagede hevder det er gjennomført forhandlinger, men klager oppfatter ikke å ha vært
i forhandlinger. Det vises til at det er uforståelig for klager at selskapet ikke ble innkalt
til forhandlinger på bakgunn av revidert tilbud 6. desember 2011, ettersom klagers
tilbud da hadde lavest tilbudspris. Det er ikke riktig at klager skulle melde tilbake til
innklagede om klager ønsket å stille i forhandlingsmøte. På spørsmål om forhandlinger
fikk klager beskjed fra innIdagede om å bare stikke innom. Klager ga da muntlig
beskjed om at dette på grunn av geografiske forhold var vanskelig, og at klager forventet
å bli innkalt til forhandlingsmøte.

Klager ber om at klagenemnda uttaler seg om hvorvidt vilkårene for å kreve erstatning
for den positive eller negative kontraktsinteressen er oppfylt.

Innklagedes anforster:

Innklagede har ikke brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud
fra konkurransen. Klagers tilbud avvek fra et absolutt krav i konkurransegrunnlaget om
tilknytning til eksisterende bygg. Det var både i konkurransegrunnlaget bok 1 punkt 01
"Generell orientering" og i relevante tegninger stilt et absolutt krav om at tilbudte
løsninger skulle ha tilknytning til eksisterende bygg. Etter innklagedes mening er det
klart at kravet til åtte meters avstand mellom hallen og eksisterende bygg i endringene
til konkurransegunnlaget ikke gjaldt selve tilknytningspunktet. Det fremgår av e-post
30. november 2011 at reviderte tilbud skulle ta utgangspunkt i endringer i
konkurransegninnlaget, men at bygget skulle ha samme planløsning som angitt i
opprinnelig konkurransegrunnlag. I det opprinnelige konkurransegrunnlaget fremgikk
det at hallen skulle ha seks meters avstand til eksisterende bygg. Kravet til avstand var
således formulert på samme måte som i endringene til konkurransegrunnlaget.

Innklagede erkjenner at kommunen optimalt burde ha avvist klagers reviderte tilbud på
et tidligere stadium i konkurransen, jf. forskriften § 11-13 (1). Etter forskriften § 11-11
(1) bokstav e hadde imidlertid innklagede plikt til å avvise klagers reviderte tilbud også
etter tildelingsbeslutningen.

Innklagede har ikke unnlatt å gjennomføre forhandlinger. Innklagede forhandlet med
klager om selskapets opprinnelige tilbud. I telefonsamtale om innkalling til
forhandlingsmøte, ga klager uttrykk for at selskapet ville tenke over om det var ønskelig
å stille til forhandlingsmøte og gi tilbakemelding på dette uken etter. I e-post 30.
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november 2011 ga in.nklagede også uttrykk for at innklagede og klager måtte snakke
sammen så snart som mulig, og det ble etter dette gjennomført en telefonisk ajourføring
med klager. Ettersom innklagede hadde plikt til å avvise begge klagers reviderte tilbud,
var det ikke grunnlag for å forhandle om disse. Innklagede bemerker at det ikke ble ført
forhandlinger med noen tilbydere etter at fristen for å levere reviderte tilbud løp ut 5.
desember 2011

Klagenemndas vurdering:

Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om
klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Anskaffelsen gjelder
totalentreprise for oppføring av en flerbrukshall som er en bygge- og anleggsanskaffelse
med CPV-kode 45000000. Anskaffelsens verdi er i anskaffelsesprotokollen punkt 1.4
anslått til 20,25 millioner kroner på kunngjøringstidspunktet. I tillegg til lov om
offentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin (opplyste) art og verdi forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del II, jf. forskriften §§ 2-1 (2)
og 2-2.

Innledningsvis bemerkes at klagenemnda forstår klagers anførsler dithen at disse gjelder
opprinnelig tilbud på hallen datert 19. oktober 2011 og revidert tilbud datert 6.
desember 2011, og at tilbudet på en altemativ hall, først fremsatt i tilbudet 19. oktober
2011 og korrigert i e-post 29. november 2011, ikke er omfattet av anførslene. Nemnda
vil derfor i det følgende kun behandle anførslene knyttet opp mot opprinnelig tilbud og
revidert tilbud datert 6. desember 2011.

Avvisning av klagers tilbud inngitt 6. desember 2011

Av brev 31. januar 2012 fremgår det at innklagede har avvist klagers tilbud inngitt 6.
desember 2011 med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstavene e og f, fordi klagers
tilbud ikke oppfylte krav i konkurransegrunnlaget om at flerbrukshallen skulle ha
tilknytning til eksisterende bygg. I e-post av 19. desember 2011 uttalte innklagede at
kommunens advokatforbindelse i notat hadde konkludert med at begge klagers reviderte
tilbud skulle vært avvist, altså både det reviderte alternative tilbudet inngitt 29.
november 2011 og det reviderte hovedtilbudet inngitt 6. desember 2011. Innklagede ba
videre klager om eventuelle merknader til dette innen 31. desember 2011. Spørsmålet
her blir om avvisningen av klagers tilbud inngitt 6. desember 2011 er rettmessig.

Når det gjelder forskriften § 11-11 (1) bokstav f, følger det av bestemmelsens ordlyd at
denne kun gjelder for anbudskonkurranser. Ettersom foreliggende sak gjelder en
konkurranse med forhandling, får bestemmelsen ikke anvendelse, og innklagede hadde
dermed ikke hjemmel i denne bestemmelsen til å avvise klagers tilbud.

Etter forskriften § 11-11 (1) bokstav e har oppdragsgiver plikt til å avvise et tilbud som
"inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjoringen eller
konkurransegrunnlaget".

For å vurdere om innklagede hadde hjemmel i denne bestemmelsen til å avvise klagers
tilbud, må klagenemnda først ta stilling til hvorvidt klagers tilbud avvek fra
kravspesifikasjonen.

Klager og innklagede er enige i at konkurransegrunnlaget, slik det opprinnelig var
utformet, stilte krav om at det skulle være en forbindelse mellom flerbrukshallen og
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eksisterende bygg. Klagers opprinnelige tilbud av 19. oktober 2011 oppfylte dette
kravet. I klagers reviderte tilbud basert på endringene i konkurransegrunnlaget datert
30. november 2011, var imidlertid forbindelsen mellom flerbrukshallen og eksisterende
bygg fiernet. Det avgjørende spørsmålet for hvorvidt klagers tilbud avvek fra
konkurransegrunnlaget er om konkurransegrunnlaget, etter endringene 30. november
2011 fortsatt måtte forstås slik at det skulle være forbindelse mellom hallen og
eksisterende bygg.

I endringene til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 fremgikk det om prosjektering og krav
til branntekniske tiltak at det skulle være "minimwn 8m avstand til elaisterende
bygninger". Klager mener dette måtte forstås slik at det skulle være minimum åtte
meters avstand mellom hallen og eksisterende bygg på alle punkter. Innklagede på sin
side mener endringen må tolkes slik at kravet til åtte meters avstand gjaldt de deler av
hallen som ikke var forbundet med eksisterende bygg.

Ordlyden i endringene til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 er ikke klar når det gjelder
hvilket av de to nevnte tolkningsalternativene som må anses som mest nærliggende.
Ved tolkningen er det også relevant å se hen til øvrige opplysninger som er gitt av
innklagede i forbindelse med endringene. I e-posten 30. november 2011, hvor
innklagede oversendte endringene til klager, fremgikk det at endringene i
konkurransegrunnlaget tok hensyn til innklagedes ønske om "en flerbrukshall med
utgangspunkt i opprinnelig planlasning —som vist i konkurransegrunnlaget". Som det
fremgår over, er partene enige om at det opprinnelig var stilt krav om tilknytning til
eksisterende bygg. Dette fremgikk blant annet tydelig av tegningene av hallen som var
lagt med konkurransegrunnlaget. Av tegningene fremgikk det også at det, der
flerbrukshallen ikke var knyttet til eksisterende bygg, skulle være en avstand på seks
meter mellom byggene. På bakgrunn av dette er det naturlig å forstå endringen i
konkurransegrunnlaget punkt 2.1 dithen at den kun innebar en økning på 2 meter i
avstanden mellom de delene av flerbrukshallen og eksisterende bygg som ikke var
tilknyttet hverandre. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at konkurransegrunnlaget
også etter endringene 30. november 2011 måtte forstås slik at hallen skulle ha
forbindelse til eksisterende bygg, og at klagers reviderte tilbud av 6. desember 2011
derfor inneholdt et avvik fra kravspesifikasjonen.

Det neste spørsmålet er om avviket i klagers tilbud må anses som vesentlig. Om et
avvik fra kravspesifikasjonen må anses som vesentlig beror på en konkret vurdering i
det enkelte tilfellet. Ved vurderingen må det blant annet "ses hen til hvor viktig
forholdet det avvikes jra er, og i hvilken grad et avvik vil kunne firrykke konkurransen",
jf. klagenemndas saker 2008/58 prerniss (46) og 2009/12 prerniss (39). I sakene uttales
det videre at "1:dleroppdragsgiver uttrykkelig har henevnt etforhold som et minstekrav,
vil vilkåret i alle fall som et klart utgangspunkt være oppljdt".

Kravet om tilknytning til eksisterende bygg er ikke uttrykkelig benevnt som et
minstekrav i konkurransegrunnlaget. Det fremgikk imidlertid tydelig av tegningene som
var vedlagt konkurransegrunnlaget at hallen skulle ha tilknytning til eksisterende bygg.
I brev 31. januar 2012 fremgår det at flerningen av forbindelsen til eksisterende bygg i
klagers tilbud medførte at styrketreningsrom ikke lenger ville ha adkomst direkte fra
hallen, og at to sosiale rom delvis ville utgå fra planløsningen. Dette innebærer at
planløsningen i hallen klager tilbød ikke ville bli slik som forutsatt i
konkurransegrunnlaget, og at hallen dersom klagers tilbud ble valgt ville miste noen av
sine funksjoner. Ut fra de opplysningene klager har gitt i saken, kan det videre legges til
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grunn at det å utelate forbindelsen til eksisterende bygg ga klager mulighet til å tilby
hallen til en lavere pris enn dersom forbindelsen hadde vært opprettholdt. Det vises i
denne sammenheng til at den delen av hallen som var tilknyttet eksisterende bygg ikke
ville bli bygget, noe som antakelig ville føre til lavere kostnader for klager i forbindelse
med oppføringen, og klagers anførsel om at selskapet skulle fått anledning til å prise
gangforbindelsen. Klagenemnda finner på bakgrunn av dette at avviket må anses som
vesentlig, og innklagede hadde da i utgangspunktet plikt til å avvise klagers reviderte
tilbud av 6. desember 2011 med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstav e.

Klager har videre anført at dersom gangforbindelsen til eksisterende bygg skulle
beholdes, til tross for innklagedes nye opplysning om at avstanden mellom
fierbrukshallen og eksisterende bygg skulle være 8 meter, skulle innklagede ha
gjennomført forhandlinger og gitt klager anledning til å prise gangforbindelsen ved å
inngi revidert tilbud

Ved gjennomføringen av en konkurranse med forhandling har oppdragsgiver plikt til å
føre reelle forhandlinger med tilbyderne. I klagenemndas sak 2008/136 premiss (94)
uttalte nemnda følgende om denne plikten:

"I en konkurranse med forhandling har oppdragsgiver plikt til å fore reelle
forhandlinger med leverandorene. Av dette kan det imidlertid ikke utledes noen plikt for
oppdragsgiver til å påpeke alle sider av leverandorenes tilbud som kan forbedres, jf
klagenemndas saker 2003/105, 2008/123 premiss (46) og FAD Velleder s. 182.
Klagenemnda har likevel tidligere kommet til at det kan fireligge plikt til å påpeke et
forhold dersom det vil bli tillagt vesentlig eller avgjorende betydning i den etterfilgende
tildelingsevalueringen, jf klagenemndas saker 2005/218 premiss (33) og 2008/123
premiss (47). Innklagede kan også ha plikt til å påpeke et forhold som i den
etterfolgende tildelingsevaluering har vært av betydning i disfavor av klager. spesielt
når klager og valgte leverandor ellers ligger svært likt og forholdet dermed kan bli
utslagsgivende, jf klagenemndas sak 2008/123 premiss (47)."

Som det fremgår av det siterte, innebærer plikten til å føre reelle forhandlinger at det
kan foreligge plikt for oppdragsgiver til å påpeke forhold som vil bli tillagt vesentlig
eller avgjørende vekt ved evalueringen av tilbudene. Ettersom forskriften § 11-11 (1)
bokstav e medfører plikt til å avvise tilbud som etter gjennomføringen av forhandlinger
inneholder vesentlige avvik .Frakravspesifikasjonen, er det etter klagenemndas mening
naturlig at oppdragsgiver ved gjennomføringen av forhandlingene har plikt til å påpeke
slike avvik, da dette vil ha avgjørende betydning for leverandøren.

I foreliggende sak var klagers opprinnelige tilbud av 19. oktober 2011 i samsvar med
konkurransegrunnlaget. Det var først i klagers reviderte tilbud av 6. desember 2011 at
det var avvik. For innleveringen av de reviderte tilbudene i konkurransen, hadde
innklagede gjort omfattende endringer i konkurransegrunnlaget for å få redusert
byggekostnadene.

Klagenemnda bemerker at det er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser å
foreta vesentlige endringer i konlcurransegrunnlaget, jf. forskriften § 8-2 (1). Dersom
oppdragsgiver inngår kontrakt på bakgrunn av et vesentlig endret konkurransegrunnlag,
kan dette bli ansett som en annen kontrakt enn den kunngjorte, og dermed en ulovlig
direkte anskaffelse. Klagenernnda går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da påstand
om dette ikke er omfattet av klagers anførsler.
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Det fremgår av innklagedes e-poster 25. og 30. november 2011 at grunnen til
endringene i konkurransegrunnlaget var at innklagede ikke hadde tilstrekkelige midler
til å finansiere en fierbrukshall basert på det opprinnelige konkurransegrunnlaget.
Endringene hadde, slik faktum foreligger ikke vært diskutert i forhandlingene med
klager. Innklagede har heller ikke dokumentert at det ble gjennomført forhandlinger
med klager forut for at endringene i konkurransegrunnlaget ble sendt ut til tilbyderne.
På bakgrunn av de relativt store endringene som ble gjort i konkurransegunnlaget,
hadde oppdragsgiver plikt til å gjennomføre nye forhandlinger med tilbyderne etter
levering av de nye tilbudene. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagede har
brutt forskriften § 11-8 ved å ikke forhandle med klager på bakgrunn av tilbudet klager
leverte 6. desember 2011, og herunder påpeke at klagers tilbud avvek vesentlig fra
kravspesifikasjonen.

Ettersom innklagede skulle ha forhandlet med klager på bakgrunn av tilbudet klager
leverte 6. desember 2011, og latt klager rette feilen i tilbudet, har innklazede også brutt
forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen.

På bakgrunn av det resultat klagenemnda har kommet til, finner klagenemnda ikke
grunn til å behandle klagers øvrige anførsler.

Konklusjon:

Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med
klager.

Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra
konkurransen.

Klagers øvrige anførsler er ik behandlet.

Ber , 2. jul.
For agene r fentlige anskaffelser,

dreas 1
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Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom om 
eiendomsskatt på nettanlegg 

Vedlegg 

1 LVK - Anmodning om økonomisk støtte ifm. prinsipiell tvist mellom Statnett og tre av LVKs 
medlemskommuner 

2 Anmodning om økonomisk støtte i forbindelse med anke fra Statnett over dom om 
eiendomsskatt på nettanlegg 

3 Statnett varsler søksmål om eiendomsskatt på nettanlegg 

 

 
Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de 
tre saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for 
lagmannsretten vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 

Saksopplysninger 

Statnett har tatt ut søksmål mot flere kommuner med krav om eiendomsskattetakstene på 
selskapets nettanlegg kjennes ugyldig. Sakens tvistepunkt gjelder beregning av fradraget for slit, 
elde og utidsmessighet. Statnett anfører at takstene er for høye som følge av at fradraget etter 
selskapets syn beregnes på en uriktig måte.  

Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornes, ble forent til 
felles behandling i Stavanger tingrett. De tre kommunene ble frifunnet og tilkjent 
saksomkostninger på til sammen kr 1,2 millioner.  

Statnett har anket dommen til lagmannsretten med begrunnelsen at saken er av prinsipiell 
betydning og vil gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett. 

LVK har erklært partshjelp også for lagmannsretten. Andre saker er stanset i påvente av 
rettskraftig dom. Som følge av anken har Statnett ikke innbetalt saksomkostningen som 
kommunene og LVK ble tilkjent. 

LVK og de tre kommunene selv anser de tre kommunene som tilfeldig utvalgte og ser det som 
urimelig at de alene skal bære utgiftene ved søksmål som i realiteten gjelder alle kommuner med 
store nettanlegg - Statnetts eller andres. Det er dermed igangsatt kronerulling blant 
medlemskommunene med nettanlegg. Nesset kommune er en slik kommune.  

Arkiv: :232 

Arkivsaksnr: 2015/340-4 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



I brev fra LVK av 11.01.2016 oppfordres det til å bidra med kr 20 000 for å støtte saken. Dersom 
kommunene vinner fram i Lagmannsretten og eventuelt Høyesterett og blir tilkjent 
saksomkostninger som i Tingretten blir beløpene tilbakebetalt kommunene som har gitt bidrag.  

 

Vurdering 

Eiendomsskatt på verk og bruk, herunder nettanlegg utgjør en betydelig inntekt for kommunene. 
Eiendomsskatten er den eneste skatten som tilfaller kommunen i sin helhet. Dom i saken vil ha 
stor prinsipiell betydning for alle kommuner med nettanlegg, også Nesset kommune. 
Rådmannen mener at det er viktig at kommunene stiller seg solidarisk i slik saker og også bidrar 
økonomisk.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det omsøkte beløpet på kr 20 000 er svart beskjedent i forhold til konsekvensene saken kan få 
dersom Statnett vinner fram.  

 

 



Statnett har tatt ut søksmål mot flere av LVKs medlemskommuner med krav om at 
eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg kjennes ugyldig. Statnett anfører at 
takstene er for høye, og sakens tvistepunkt gjelder beregningen av fradraget for slit, elde og 
utidsmessighet. Det vises til tidligere LVK-nytt om saken.

Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene, Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, ble 
forent til felles behandling i Stavanger tingrett. Andre saker er stanset i påvente av 
rettskraftig dom. De tre kommunene vant saken fullt ut i tingretten, og kommunene og 
partshjelper LVK ble også tilkjent saksomkostninger. Statnett har anket dommen til 
lagmannsretten.

Vedlagt oversendes dagens brev til LVKs medlemskommuner med en oppfordring om 
økonomisk støtte til de tre tilfeldig utvalgte kommunene i denne prinsipielle saken som vil få 
betydning for alle kommuner med store nettanlegg

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
C/O Advokatfirmaet Lund & Co DA 
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 94 74 70 00 | Mobil: +47 99 11 99 66
E-post: ve@lundogco.no | www.lvk.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If 
received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Til LVKs medlemskommuner, 

Att: ordfører, rådmann, økonomisjef og eiendomsskattekontor

Følgende LVK-nytt er lagt ut på LVKs hjemmesider www.lvk.no

LVK-nytt 9/15 - Statnett varsler nye søksmål om eiendomsskatt på nettanlegg

LVK har fått henvendelser fra flere medlemskommuner som har mottatt varsel om søksmål fra 
Statnett om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. LVK ber om at kommuner som mottar 
søksmålsvarsel kontakter LVKs sekretariat. 

Statnett tok i oktober 2014 ut søksmål mot kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes 
med påstand om at eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg er ugyldige. Dette er de 
samme kommunene som ble saksøkt av Statnett i 2012 om samme tema. LVK erklærte da som 
nå partshjelp til støtte for kommune. 

Etter at sakene var besluttet forent til felles behandling i Stavanger tingrett, ble det gjennoført 
hovedforhandling i januar 2013. Statnett fikk ikke medhold i at takstene var for høye eller at 
fradraget for slit, elde og utidsmessighet ved verdsettelsen av nettanleggvar beregnet på uriktig 
måte. Statnett krevde at fradraget skal beregnes ved lineære avskrivinger. Selv om retten ikke 
ga Statnett medhold, kom tingretten til at takstvedtakene måtte oppheves som  ugyldige 
fordi begrunnelsen var mangelfull. 

De nye søksmålene fra Statnett gjelder takstene som ble fattet i etterkant av Stavanger 
tingretts dom. Statnett fastholder kravet om at fradragene skal baseres på lineære 
avskrivinger. Påstanden om at vedtakene må oppheves som mangelfulle er ikke gjentatt. 

Sakene er berammet til 23. - 26. juni 2015 i Stavanger tingrett. LVK har på ny erklært 
partshjelp til støtte for kommunene, idet saken må antas å kunne få betydning for andre 
kommuner som har takster på kraftlinjene som er basert på samme metode som for de tre 
saksøkte kommunene. 

Kommuner som mottar prosessvarsel eller som mottar klage på utskrivningene, bes om å ta 
kontakt med LVKs sekretariat v/advokat (H) Caroline Lund eller advokat Ina Storstrøm. 

Om Statnett har klaget på samme grunnlag tidligere, kan kommunene avvise klagen uten 
videre realitetsvurdering, jf eskt. § 19. 

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Caroline Lund
Sekretær
Advokat - Møterett for Høyesterett

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 000 | Mobil: +47 99 11 99 01
E-post: caroline.lund@lundogco.no | www.lvk.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------
This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or 
legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele 
kommuneorganisasjonen. 
 

 
Rådmannens innstilling 

 
Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere 
driften og for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen 

 HTV og HVO deltar gruppen 

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.   
 
 

Saksopplysninger 

 
Det vises til budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.15, sak 156/15: 
 

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å 

redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i 

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles 

foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
 

Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres 

ekstern kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen 

kommer med sin innstilling 1.juli 2016. 
 

 Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 
 

 

Vurdering 

Det er noe uklart hva kommunestyre har ment når det i vedtaket er referert til «Gruppa som skal 
gjennomgå kommuneorganisasjonen». Rådmannen har valgt å forstå det slik at det er ønskelig 
med politisk ledelse av arbeidet i og med at det er formannskapet som skal ta initiativ til 
iverksettelse av prosessen. Rådmannen foreslår at det er formannskapet selv som utgjør 
arbeidsgruppen. Ut fra tanken om et tre-parts samarbeid er det naturlig at Hovedtillitsvalgte og 
Hovedverneombud er representert i arbeidsgruppen sammen med administrasjon.  
 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2015/1077-105 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med minst 7 mill. kroner fra 
2017. Rådmannen mener at det i tillegg må finnes permanente tiltak som reduserer driften 
ytterligere med kr. 1,5 -2 mill. Dette tilsvarer årlige innsparinger som er lagt inn i 
økonomiplanperioden, men som ansees som lite forutsigbare innsparinger. (Redusert 
sykefravær, innsparinger pga vakante stillinger og redusert bruk av vikarer). 9 mill. kroner 
tilsvarer ca. 4,5 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke 
rådmannen at det er rom for å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner 
reduksjonstiltak for 4,5 %. Rådmannen forstår det slik at kommunestyret ønsker en helhetlig 
gjennomgang av kommuneorganisasjonen og at både kvalitet og ressursbruk må vurderes.  
 
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 har startet arbeidet internt i organisasjonen ved at enhetene er bedt om å opprette 
arbeidsgrupper i alle enheter hvor tillitsvalgte og verneombud er deltakere i gruppene.  
 
Rådmannen har lagt opp følgende administrative prosess: 
 

1. Enhetsledere for skole, barnehage, NAV, helse og omsorg og teknisk har ansvar for å 
nedsette og lede arbeidsgrupper i enhetene. Enhetsleder for servicekontoret får ansvar 
med å sette sammen og lede en arbeidsgruppe som dekker områdene service, stab/støtte 
og kultur. Tillitsvalgte og verneombud skal være deltagere i arbeidsgruppa. 

 Mandat  

Arbeidsgruppene skal vurdere alle sider av tjenesteproduksjonen med fokus på 

effektivisering, forenkling, struktur, behov og innsparingspotensiala. Målet er 

gode nok tjenester til reduserte utgifter.  
 Hjelpemidler,  

i. KOSTRA –tall 
ii. Rapport Agenda Kaupang 

iii. Telemarksforskning, Kommunestruktur i Molde-regionen, Delrapport 3  

 Rapporterer til ressursgruppen v/rådmannen 

 Tidsfrister  
i. Første rapportering til ressursgruppa 1. mars 

ii. Ferdig rapport til ressursgruppen innen 18. mars (med forbehold om 
endring av dato etter formannskapets møte 04.02.16)  

 1. rapportering skal inneholde: 
i. Deltagere i arbeidsgruppene 

ii. Skisse over organisering av arbeidet og fremdriftsplan også med 
møteplan 

iii. Status i arbeidet, hva har arbeidsgruppa hatt fokus på? Potensielle 
områder? 

 
2. Ressursgruppe er rådmannens ledergruppe. Rådmannen med ressursgruppen er 

kontaktleddet til formannskapets arbeidsgruppe. 
 

  
Rådmannen foreslår følgende politiske arbeidsprosess.  
 

 Formannskap 04.02.16 – utpeker politisk arbeidsgruppe. Rådmannen anbefaler at 
HTV og HVO naturlig hører med i denne gruppen sammen med deltagere fra 
administrasjonen.   

 Arbeidsgruppen utarbeider mandat og fremdriftsplan  
 



Politisk behandling 

 Høring/ uttalelse HO, OK, TNM, Rådet, Adm. utvalg og HAMU i perioden 10.05 
– 24.05.   

 Formannskapet 9. juni 

 K-styret 23. juni. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Det er av stor betydning at en kommer frem til driftsreduksjoner som vil gi balanse i 
økonomiplanperioden fra 2017. Slik rådmannen ser det er dette en forutsetning for at budsjett for 
2017 blir godkjent av fylkesmannen. 

 

Betydning for folkehelse 
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