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Informasjon om sykefraværet pr. 2. kvartal 2016 
Kommentar til sykefravær i Nesset kommune 2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1. kvartal 9,16 8,50 10,75 8,48 8,59 9,41 
% 

8,09 
% 

6,31 
% 

10,12 

% 

7,66 

% 

10,45 
% 

8,86 
% 2. kvartal 6,74 9,49 11,54 6,41 8,86 7,88 6,24 5,63 8,57 7,05 8,80 9,87 

3. kvartal  7,25 7,27 7,57 5,97 6,28 5,32 5,75 6,07 7,91 7,39 9,39 

4. kvartal  9,19 8,02 10,25 8,47 8,35 7,52 6,75 5,82 8,19 7,27 8,42 

Året 7,95 8,59 9,41 8,17 7,96 7,97 6,79 6,11 

 

7,64 7,70 8,46 9,15 

 

Generelt: 

Sykefraværet 1. og 2. kvartal 2016 er på 7,95 %. I andre kvartal hadde vi en reduksjon på 2,75%-poeng 

eller 29 %. I prosjektet Helse i alt vi gjør -Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd er 

hovedmålet å redusere sykefraværet med 10 % årlig. I 2015 greide vi å redusere med 8,7 %, og greier vi å 
holde fokus på nærvær fremfor fravær også i tredje og fjerde kvartal 2016 er vi godt i gang, og kan ha 
gode sjanser om å nå målet om 10% reduksjon. 

 

I 2014 startet vi et større prosjekt kalt: 

Helse i alt vi gjør -Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd, og håper at dette kan påvirke 
sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en prosjektperiode på 3 år, der vi har fått 
støtte både fra KLP og KS. For at kommunen skal lykkes med dette er vi helt avhengige av at alle ledere 
og ansatte har fokus på dette hele tiden. Målet med arbeidet er å redusere sykefraværet med 10% hvert år 
de neste tre årene. For at vi skal lykkes med dette er det viktig at både den administrative og den politiske 
ledelsen jobber sammen for dette. Vi må sammen jobbe for å skape et godt omdømme for kommunen, og 
vi må ta diskusjonene og de kritiske kommentarene i de riktige fora. Omdømmebygging er et langsiktig 
og krevende arbeid. Man bygger millimeter for millimeter, og kan risikere å rive kilometer for kilometer 
dersom man ikke er bevist på hvordan vi omtaler arbeidsplassen vår. Et dårlig omdømme er ingen 
suksessfaktor for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.   

 

Service, kultur og rådmannskontoret, 3,31 % 

Stabilt lavt fravær. Men, det er få ansatte her, og ett eller to sykefravær vil gi store utslag på statistikken 
prosentvis. Gjennomsnitt lengde på alt fravær er 3,14 dg og gjennomsnitt på langtidsfraværet er 5 dg.    

Teknisk, samfunn og utvikling, 11,58 % 

Gj.snitt lengde på fraværet er på 13 dg og gjennomsnitt på langtidsfravær er 20,88dg 
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Eidsvåg barne- og ungdomsskole 2,27 % 

Gj.snitt lengde på alt fravær er på 3,57 dg. Gjennomsnitt lengde på langtidsfraværet ligger på 5,75 dg.  

Indre Nesset barne- og ungdomsskule 1,60 % 

Gj.snitt lengde på alt fravær er på 1,46 dg. Gjennomsnitt lengde på langtidsfraværet ligger på 19,7 dg.  

Barnehagene 4,83 %  

Gj.snitt lengde på alt fravær er på 4 dg. Gjennomsnitt lengde på langtidsfraværet ligger på 0 dg.  

Helse og omsorg, 8,78 % 

Gj.snitt lengde på alt fravær er på 4,49 dg. Gjennomsnitt lengde på langtidsfraværet ligger på 13,34dg.  

 

Kort intro om Personalutviklingskurs — fase I og II 
For å kunne utnytte langtidseffekten av personalutviklingskursene ser vi at disse må følges opp, ikke bare i etterkant 

av selve kursene, men også på lang sikt.  

 

Litt om fase I: 

Kjenner vi hverandre? 

Avdeling for avdeling ble tatt med på et todagers oppstartseminar med hovedtemaet «Hvordan vil vi ha det på 

egen arbeidsplass og hvordan vil vi ha det med kollegaer og ledelse»? Her får de ansatte muligheten til å bli 

kjent med sine kollegaer på en helt annen måte enn i en travel arbeidshverdag, og de får muligheten til å treffe 

og bli kjent med andre ledere i kommunen. Mange av deltakerne har også sagt at de ble bedre kjent med seg 
selv på disse seminarene. 

 

De temaene som gruppene velger, blir det jobbet videre med i avdelingene i ettertid. Etter den første samlingen 

begynte de som hadde deltatt å fortelle om hvor kjekt dette hadde vært, og kollegaer fra de andre avdelingene 

begynte å glede seg til det var deres tur til å delta. 

 

Forventningsavklaringer: 

Et annet tema på den første samlingen var knyttet opp mot forventningsavklaringer til medarbeidere og ledelse. 

De ansatte ble delt i mindre grupper og enhetsleder og avdelingsledere utgjør en gruppe. Her blir det arbeidet 

med hvilke forventninger de forskjellige har til hverandre. Hvilke forventinger har ledelsen til sine 

medarbeidere og hvilke forventninger har medarbeiderne til ledelsen. Det andre hovedtemaet på disse 

seminarene er hva vi kan gjøre for å gi innbyggere og brukere et godt tjenestetilbud, der brukeren opplever at 

kvaliteten på tjenesten er god.  

 

Frem til nå har alle ansatte i pleie og omsorg, i barnehagene, i kulturavdelingen, på teknisk og på 

servicekontoret gjennomført slike samlinger, og det har vært igangsatt og gjennomført gruppearbeider på 

enhetene i ettertid. Skolene har foreløpig kjørt sine egne opplegg. 

 

Fokus på verdier: 

Dette er kommunes vedtatte verdier som vi blant annet gjennom personalutviklingskursene gjør til levende 

verdier for hele organisasjonen. 

A -for anerkjennelse 

P -for pålitelighet 

R -for respekt 

I -for interesse 

L -for løsningsorientert 

Av dette får vi huskeordet APRIL, og det kan vi igjen knytte opp mot kommunens vedtatte visjon 

“Jeg velger meg Nesset”, tett knyttet opp mot Bjørnstjerne Bjørnsons “Jeg velger meg april”. 

 

Fase II  

Her går vi videre i samme tankerekken og utfordre den enkelte på hva han/hun kan gjøre for å bidra til å 

fremme trivsel og arbeidshelse på sin arbeidsplass. Vi skal jobbe frem tiltak knyttet opp mot aktuelle 

problemstillinger og tema som medarbeiderne selv mener har betydning for arbeidsmiljøet. 

Forventningsavklaringene blir et annet tema, og dette får en del fokus også i fase II. Er alle, både ledere og 
medarbeidere innforstått med hvilke forventninger de andre har? Og er alle klar over hva de faktisk kan 

forvente fra sine medarbeidere eller sin leder.  I tillegg skal gruppene få jobbe med tema som helsefremmende 

arbeidsplasser og hvordan vi skal greie å utvikle arbeidsplassen til å bli en helsefremmende arbeidsplass. Ved 
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behov kan det bli aktuelt å bruke eksterne aktører / foredragsholdere på temaet Helsefremmende arbeidsplasser, 

f.eks. HMS-teamet i KLP. 

 

Det må også nevnes at vikarer som ofte er innom på avdelingene, i hyppige korttidsvikariater eller lengre 

vikariater, også deltar på disse seminarene. Det må avsettes 23 timer pr. ansatt. 

 

Målgruppe: Ansatte på de fleste arbeidsplassene, ca. 250 stk. 

Gjennomføres fra høsten 2014 - mål om å gjennomføre med 3 grupper pr. semester vår/høst i hele 

prosjektperioden 2014 til og med våren 2017. 

 

Status sommeren 2016 

Det har nå vært gjennomført fase II av Personalutviklingskursene for følgende enheter/avdelinger: 

Etter personalutviklingskursene  

 2014 2015 
pr. 2 kv. 

2016 
Gjennomført 

kurs i: 
Endring 

fra 14-15 
Endring 

fra 15-16 

Korttidsavdelingen 13,4 15,5 12,09 nov.15 Økt 2,1 Red. 3,41 

Aldersdementavdelingen 10,4 6,8 6,9 nov.15 Red. 3,6 Økt 0,1 

Hjemmetjenesten 11,9 9,6 8,67 sep.15 Red. 2,3 Red. 0,93 

Avlastning barn 11,8 16,82 16,15 jun.15 Økt. 5,02 Red. 0,67 

Barnehagene 7,28 9,34 6,61 aug.15 Økt 2,06 Red. 2,73 

 

Som tabellen over viser har det vært en reduksjon i sykefraværet på alle arbeidsplassene der vi har gjennomført 

Personalutviklingskurs fase I og II. Når det er sagt har det også vært reduksjon i fraværet på enkelte andre 

arbeidsplasser også.  

 

Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016 har ikke vært så lavt på samme måletidspunkt siden 2013. Og før det må vi 

tilbake til 2010 for å finne lavere tall pr. 2. kvartal. 

 

Det er spesielt grunn til å se på Barnehagene og Helse og omsorg. Barnehagene har et rekordlavt fravær i 2. 

kvartal 2016. Fra 14,30 % i 2. kvartal 2015 til rekordlave 4,83 % i 2. kvartal 2016. Det fortjener ledere og 

ansatte i Barnehagene applaus for. Veldig godt jobba.  

 

Tradisjonelt ligger Helse og omsorgsyrkene med et tosifret fraværstall, så et samlet fraværstall for Helse og 

omsorg på 8,78% i 2. kvartal er bra. Hittil i år ligger de også under 10-tallet. Godt jobba også på denne 

enheten.  

 

Med et felles løft fremover har vi stor tro på at vi greier å redusere fraværet ytterligere. For alt henger sammen 

med alt: 

• En god arbeidsgiverpolitikk gjør det enklere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette 

igjen gir oss god kompetanse, noe som igjen gir oss stor faglig kvalitet på tjenestene. God 

faglig kvalitet på tjenestene gir oss fornøyde brukere. Fornøyde brukere gir oss et godt 

omdømme. Og et godt omdømme skaper trivsel og godt arbeidsmiljø og et lavt 

sykefravær. Et lavt sykefravær gir kommunen god økonomi.  

 

 



Fravær 1-8 dager egenmeldtFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total
Fravær 
2016

Fravær 
2015

Fravær
2014

Fravær
2013

Fravær
2012

Fravær 
2011

Fravær
 2010

Fravær 
2009

Fravær
2008

Fravær
2007

Fravær
2006

Fravær
2005

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

dagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. tilfellerdagsv. dagsv.

1.kv. 15616 148 163 1,04 % 85 256 1,64 % 68 1011 6,47 % 1430 9,16 8,50 10,75 % 8,48 % 8,59 % 9,41 % 8,09 % 6,31 % 10,12 % 7,66 % 10,45 % 8,86 %

2.kv. 15519 106 129 0,83 % 66 197 1,27 % 54 720 4,64 % 1046 6,74 9,49 11,54 % 6,41 % 8,86 % 7,88 % 6,24 % 5,63 % 8,57 % 7,05 % 8,80 % 9,87 %

3.kv 0 7,25 7,27 % 7,57 % 5,97 % 6,28 % 5,32 % 5,75 % 6,07 % 7,91 % 7,39 % 9,39 %

4.kv. 0 9,19 8,02 % 10,25 % 8,47 % 8,35 % 7,52 % 6,75 % 5,82 % 8,19 % 7,27 % 8,42 %

Hittil 
i år 31135 254 292 0,94 % 151 453 1,45 % 122 1731 5,56 2476 7,95 8,59 9,41 % 8,17 % 7,96 % 7,97 % 6,79 % 6,11 % 7,64 % 7,70 % 8,46 % 9,15 %

Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2016 - samleskjema



Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 216 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall 
dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. tilfell dagsv. dagsv.

Barnehagene
1.kv. 1466 17 19 1,30 % 8 25 1,71 % 7 78 5,32 % 122 8,32 12,37 9,71 % 10,46 8,92 % 8,51 % 9,44 % 6,24 %
2.kv. 1407 11 13 0,92 % 1 2 0,14 % 5 53 3,77 % 68 4,83 14,30 8,45 % 5,54 7,47 % 11,66 % 6,60 % 6,75 %
3.kv 0 4,50 4,50 % 10,94 6,13 % 7,78 % 5,35 % 3,72 %
4.kv. 6,41 6,32 % 11,50 12,60 % 8,32 % 8,62 % 3,12 %

Hittil 2873 28 32 1,11 % 9 27 0,94 % 12 131 4,56 % 190 6,61 9,37 7,28 % 9,45 8,87 % 9,01 % 7,51 % 5,08 %

Teknisk, samfunn og utvikling
1.kv. 1761 7 7 0,40 % 11 50 2,84 % 10 235 13,34 % 292 16,58 7,47 4,50 % 12,37 7,61 % 12,53 % 3,66 % 5,38 %
2.kv. 1692 2 3 0,18 % 5 26 1,54 % 8 167 9,87 % 196 11,58 7,69 5,06 % 6,69 5,29 % 17,00 % 1,20 % 8,53 %
3.kv 0 10,28 5,09 % 3,88 7,02 % 11,32 % 2,19 % 12,01 %
4.kv. 0 16,27 7,81 % 11,32 7,30 % 10,70 % 9,71 % 7,46 %

Hittil 3453 9 10 0,29 % 16 76 2,20 % 18 402 11,64 % 488 14,13 11,03 5,55 % 8,68 6,82 % 12,75 % 4,25 % 8,25 %

Helse og omsorg
1.kv. 7911 93 100 1,26 % 57 146 1,85 % 44 633 8,00 % 879 11,11 11,01 13,16 % 9,33 11,02 % 11,88 % 10,90 % 9,16 %
2.kv. 7885 77 103 1,31 % 42 122 1,55 % 35 467 5,92 % 692 8,78 12,40 13,69 % 7,97 11,90 % 9,00 % 8,54 % 7,64 %
3.kv 0 9,29 9,27 % 9,40 7,70 % 6,52 % 8,12 % 7,20 %
4.kv. 0 11,78 10,44 % 11,74 8,87 % 9,99 % 10,02 % 7,90 %

Hittil 15796 170 203 1,29 % 99 268 1,70 % 79 1100 6,96 % 1571 9,95 11,10 11,64 % 9,63 9,83 % 9,35 % 9,40 % 7,97 %

SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET



2008 2007 2006

6,66 % 12,05 % 17,78 %
7,22 % 11,10 % 15,86 %
5,46 % 11,21 % 5,74 %
3,41 % 8,31 % 12,75 %

6,14 % 10,69 % 13,12 %

13,38 % 9,79 % 8,50 %
8,65 % 7,76 % 0,94 %
5,91 % 14,56 % 6,04 %
7,14 % 15,59 % 11,58 %

8,78 % 12,13 % 7,08 %

10,02 % 10,27 % 13,50 %
8,40 % 8,57 % 13,61 %
6,26 % 11,20 % 12,05 %
6,81 % 10,04 % 9,15 %

7,86 % 10,01 % 12,01 %

SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenmeldFravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall 
dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. %

Service, kultur og rådmannskontoret
1.kv. 1392 11 13 0,93 % 2 2 0,14 % 3 11 0,79 % 26 1,87 3,69 % 4,18 % 2,18 % 3,90 % 5,25 % 5,52 % 0,96 % 2,07 %
2.kv. 1328 7 7 0,53 % 5 14 1,05 % 2 10 0,75 % 44 3,31 2,72 2,14 % 0,96 % 4,05 % 2,33 % 3,51 % 0,42 % 2,10 %
3.kv 0 4,57 1,45 % 3,33 % 8,43 % 3,61 % 2,25 % 6,59 % 1,13 %
4.kv. 0 3,43 0,37 % 4,17 % 9,92 % 4,36 % 0,62 % 8,23 % 1,60 %

Hittil 2720 18 20 0,74 % 7 16 0,59 % 5 21 0,77 % 57 2,10 3,62 2,05 % 2,57 % 6,52 % 3,93 % 2,97 % 4,14 % 1,73 %

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
1.kv. 2313 15 20 0,86 % 4 9 0,39 % 4 54 2,33 % 83 3,59 3,66 11,36 % 9,90 % 8,10 % 6,64 % 4,99 % 4,91 % 14,14 %
2.kv. 2206 6 8 0,36 % 4 19 0,86 % 4 23 1,04 % 50 2,27 4,24 15,43 % 7,08 % 9,09 % 4,54 % 4,55 % 3,48 % 11,53 %
3.kv 0 3,77 7,58 % 5,76 % 3,35 % 4,24 % 4,05 % 2,74 % 7,34 %
4.kv. 0 1,90 6,64 % 9,69 % 6,36 % 5,55 % 5,22 % 3,76 % 7,49 %

Hittil 4519 21 28 0,62 % 8 28 0,62 % 8 77 1,70 % 133 2,94 3,42 10,29 % 8,12 % 6,65 % 5,25 % 4,70 % 3,72 % 10,16 %

Indre Nesset barne og ungdomsskule
1.kv. 773 5 4 0,52 % 3 24 3,10 % 0 0 0,00 % 28 3,62 4,72 8,18 % 1,94 % 1,88 % 6,33 % 4,70 % 1,36 % 8,10 %
2.kv. 1001 3 2 0,20 % 9 14 1,40 % 0 0 0,00 % 16 1,60 3,79 9,87 % 3,83 % 2,53 % 4,09 % 5,10 % 3,63 % 7,73 %
3.kv 0 2,40 5,49 % 3,26 % 1,99 % 4,69 % 1,54 % 3,90 % 4,34 %
4.kv. 0 5,27 5,53 % 6,49 % 7,86 % 9,57 % 3,84 % 4,46 % 1,04 %

Hittil 1774 8 6 0,34 % 12 38 2,14 % 0 0 0,00 % 44 2,48 4,05 7,29 % 3,85 % 3,58 % 6,21 % 3,76 % 3,36 % 5,36 %

Fravær i prosent2016

Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret. 



2007 2006

4,00 % 10,93 %
2,13 % 8,17 %
3,63 % 3,66 %
1,32 % 1,36 %

2,76 % 6,14 %

4,65 % 5,15 %
5,97 % 4,82 %
4,24 % 5,40 %
6,90 % 6,86 %

5,45 % 5,56 %

3,29 % 4,30 %
4,35 % 2,72 %
1,59 % 3,58 %
5,52 % 1,87 %

3,77 % 3,10 %

Fravær i prosent

Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret. 
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Endringer i inndelingslova og kommuneloven  - ikraftsetting fra 1. juli 2016   

 

1. INNLEDNING  

Stortinget vedtok 13. juni 2016 forslag til lov om endringer i inndelingslova og 

kommuneloven. Vedtaket bygger på forslaget i Prop. 76 L (2015–2016) Endringar 

inndelingslova og kommuneloven (behandling av kommunesamanslåingar mv.) som ble 

fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. mars 2016. Forslagene var på 

høring i perioden juni–oktober 2015. Vedtaket til lov ble sanksjonert av Kongen i statsråd 17. 

juni, og det ble samtidig besluttet at endringene trer i kraft fra 1. juli 2016.  

  

2. DE NYE REGLENE SOM TRER I KRAFT FRA 1. JULI 

Nedenfor gis en kortfattet omtale av lovendringene som trer i kraft fra 1. juli. Vi viser til Prop. 

76 L (2015–2016)1 for ytterligere omtale og utredning av lovendringene.  

 

Lovendringene gjelder for både kommuner og fylkeskommuner. "Kommune" benyttes som en  

fellesbetegnelse for både kommuner og fylkeskommuner, hvis ikke noe annet framkommer av 

sammenhengen. 

                                                 
1 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20152016/id2480122/  

Kommuner og fylkeskommuner  
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 15/581-110 17.06.2016 
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2.1 Nye regler i inndelingslova  

2.1.1 Deling og grensejustering 

Departementet kan fastsette at endring av grensene til et område skal behandles som en 

grensejustering, dersom området har en mindre del av innbyggerne i en kommune eller et 

fylke som skal legges til andre kommuner eller fylker etter lovens § 3 andre ledd bokstav b. 

Den nye regelen innebærer blant annet at det blir mulig å justere grensene i sammenheng med 

en kommunesammenslåing (§ 3 tredje ledd, nytt tredje punktum). 

2.1.2 ROBEK-status ved kommunesammenslåinger 

Dersom en eller flere kommuner som skal slå seg sammen er innmeldt i ROBEK-registeret, 

blir ikke den nye kommunen automatisk meldt inn i ROBEK-registeret. Departementet kan 

fram til sammenslåing blir satt i verk bestemme at den nye kommunen skal meldes inn i 

ROBEK dersom det fremdeles er behov for å kontrollere økonomien i den nye kommunen (ny 

§ 16a og § 60 nr.1 ny bokstav e i kommuneloven). 

2.1.3 Kommunesammenslåing og forkjøpsrett til aksjer 

Når aksjer går fra en kommune til en annen i forbindelse med sammenslåing eller deling, blir 

forkjøpsretten etter aksjeloven ikke utløst (ny § 16b). 

2.1.4  Nytt kommunestyre etter sammenslåing 

Kongen kan gi unntak fra reglene om kommunestyreperioden og sammensetning av 

kommunestyret, ved at de valgte kommunestyrene velger det nye kommunestyret i den 

sammenslåtte kommunen av og blant sine medlemmer. Forslaget er en kodifisering av praksis 

ved tidligere sammenslåinger (§ 17 andre ledd ny bokstav e). 

2.1.5 Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet til felles kommunestyremøte 

Departementet kan gi unntak fra kravet om felles kommunestyremøte når det er gjort vedtak 

om sammenslåing. Dette gjelder tilfeller der kommunestyrene allerede har gjort alle 

nødvendige vedtak (§ 25 nytt fjerde punktum).  

2.1.6 Oppretting av fellesnemnd i parlamentarisk styrte kommuner 

I parlamentarisk styrte kommuner kan også medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

velges til fellesnemnda som skal opprettes for å ta seg av forberedelsene til sammenslåing 

eller deling av kommuner eller fylkeskommuner (§ 26 første ledd).  

 

2.2 Nye regler i kommuneloven  

2.2.1 Krav til kunngjøring av møter i folkevalgte organ 

Det klargjøres at kravet til å kunngjøre møter i folkevalgte organer også gjelder for møter som 

sannsynligvis vil bli holdt for lukkede dører. Videre klargjøres det at kravet til å kunngjøre 

møter også gjelder for folkevalgte organ i kommunale foretak og det stilles krav til at 
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innkalling til møter i folkevalgte organ i kommunale foretak skal inneholde en sakliste (§ 29 

nr.4, § 32 nr. 3, § 68 nr. 2).  

2.2.2 Styring av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner 

Kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner kan velge å delegere styringen av  

kommunale foretak til kommunerådet eller byrådet, som kan delegere myndigheten videre til 

den enkelte fagbyråden (§ 62. nr. 2, § 70 nytt femte punktum).   

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tonje Areng Skaara 

 seniorrådgiver 
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Årsmelding 2015  og årsregnskap 2015

Styret behandlet og godkjente årsmelding og revidert regnskap, begge for
2015, i møte den 23. februar.  I  årsmøtet 31. mars, ble sakene tatt til

orientering.

Romsdalsmuseets godkjente årsmelding for 2015 og årsregnskap for 2015
følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

ROM ALS  USEET

/44
arle anden
seumsdirektør

Vedlegg: 2

Bygde- og bysumlingene ~  Fiskerimuseet- Very prestegard og middelulderlrirke-

Nesset prestegard  -  luvikremmu kystgurd -  Konfeksjonsmuseeti Isliorden -  Ergun Kystfort



Sak 9/16  -  Årsmelding for Romsdalsmuseet  2015

Romsdalsmuseets visjon:
”Romsdalsmuseet skal være  Romsdalsregionens  historieforteller og skattkammer for

fierntiden. Brukerne skal få økt innsikt z' vår felles kulturarv og identitet ved å oppleve et åpent
og engasjerende  museum.  ”

Virksomhetens formål
Stifielsens virksomhet er å samle inn, dokumentere, ta vare på og formidle materielle og
immaterielle kulturminner fra Romsdal. Innbyggerne skal også aktiviseres i dette arbeidet.
Romsdalsmuseet er et regionmuseum for alle kommunene i Romsdal med museet i Molde
som forankringsmuseurn.

Stiftelsens utvikling, resultat og fortsatt drift
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utvikling og resultat av
stiftelsens virksomhet og dens stilling pr. 31.12.2015. Styret bekrefter at forutsetning om
fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved
bedømmelse av selskapets stilling.

Prosjekt  -

I  Bygging av nytt utstillings- og magasinbygg «Kronen på Verket» av Reiulf Ramstad
Arkitekter AS, ble avsluttet og midlertidig brukstillatelse ble gitt. Kontordelen ble
tatt i bruk i november i meldingsåret og utstillingsproduksjon pågikk fra 1. september..
Ut fra prosjektregnskap pr. desember i meldingsåret er det sannsynlig at bygget blir
ferdigstilt til rett tid og innenfor byggebudsj ettets vedtatte ramme.

0  Byggeprosj ektet har egen prosj ektorgarlisasjon med ekstern prosjektleder og
prosjektgruppe. Styret for museet er øverste organ, fordi Romsdalsmuseet er
bygghen-e

I  Detaljprosj ektering pågikk kontinuerlig med medvirkning fra funksj onsansvarlige og
museets ledelse.

0  Utstillingene på Bud Museum ble videreutviklet i meldingsåret i tråd med planer fia
tidligere år både i 1. etg i samarbeid med Bud Sogelag og montering av
arkeologiutstillingen Fra stein til jern i Romsdal. Besøket hadde en svak økning ogsåi
dette meldingsåret. Med unntak av tilskuddene fra Fræna kommune og Møre og
Romsdal fylkeskommune har Romsdalsmuseet ikke fått den omsøkte
toppfinansieringen for forrnidlerstilling på avdelingen. Museet harr omprioritert midler

og ny formidler ble ansatt fiajuni måned Romsdalsmuseet har det faglige ansvaret for
drift av Bud museum. Eier er Ergan Eiendom  AS

0  Utvikling av skoletilbud nybygget når det står ferdig. Til de skiftende
Vandreutstillingen fra nasj onalmuseet følger egne skoleopplegg.

4  prosjekt i regi av den Kulturelle skolesekken

Kofteutstilling på Nesset prestegard

F yrhistorisk utstilling på Ona  -  lokalisert i den gamle fyrvokterbolingen

Arbeidet med å fullfinansiere pilotprosjekt om ldrettshistorisk dokumentasjon og
nettmuseum ble avsluttet og kom vel i harmi.

0  Montering av  brannvarslingsanlegg på Veøy prestegard  -  alle bygningene og Veøy
gamle kirke, som eies av Molde kommune.



Samrådingsmøtet Løvikremma og Steffågardens Venner for godt arbeid og hyggelig
samarbeid. Nettverket utenfor organisasjonen er omfattende, spesielt nevnes Hj ertøyas
Venner, og styret takker med dette andre frivillige, institusjoner, lag og organisasjoner,
enkeltpersoner, bedrifter, og ikke minst de ofientlige og private tilskuddspartnerne for godt
og konstruktivt samarbeid til beste for Romsdalsmuseets formål.

Molde den  31.12.2015
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Årsregnskap

2015

Stiftelsen Romsdalsmuseet



Resultatregnskap

Stiftelsen Romsdalsmuseet

Driftsinntekter og driftskostnader

Sal gsinntekt

Billettinntekter

Leieinntekter

Tilskudd

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning på varige driftsmidler

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Annen ñnansinntekt

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad

Resultat av finansposter

Årets overskudd

Disponering av årets resultat

Årsoverskudd overført til egenkapital
Sum overført

ORGANISASJONSNUMMER:970196544

Note

10

10

5

2015

2 335 947

1 268 596

426 184

12 885 923

1 237 519

18 154 169

795 551

11 024 251
401 859

5 769 358

17 991 019

163 149

286 312

81

10 889

275 343

438 492

438 492

-438 492

2014

3 299 652

1 067 226

352 484

13 481 214

335 649

18 536 224

764 238
11 357 258

309 765

5 686 672

18 117 934

418 290

491 594

0

9 750

481 844

900 134

900 134

-900 134



Stiftelsen Romsdalsmuseet

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Bygninger

Øvrige samlinger

Inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle driftsmidler

Investeringer i datterselskap

Andre aksjer og andeler

Investeringer i aksjer og andeler

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Lager av varer

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter 0.1.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

I  ORGANISASJONSNUMMER:970196544

Balanse

Note

UJUJDJ

3,8

1

8

3,6

I

2015

133 609 336

910 552

1 582 788

136 102  676

6 200 000
52 000

1 207 659

1 661 783

9  121 441

145 224 118

499  023

405 788

2 354 774

2  760 562

9  322 214

12 581  799

157 805 917

2014

58 684 827

910 552

1 385 927

60 981 306

6 200 000
52 000

1 207 659

1 615 541

9 075 199

70 056 505

592 891

1 648 116

3 512 435

5 160 551

33  721 091

39 474 534

109 531 039

l



Balanse

Stifielsen Romsd-alsmuseet
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen  .egenkapital
Sum oppij ent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Gjeld  til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum  annen langsiktig gjeld

Kortsiktig eld
Leverandørgi eld
Off. av-gifter,-skatte_11'eld< m_.m
Skyldig feriepengeiglønn ol.
Forskudd fra kunder

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig eld

Sum .gjeld

Snin eld og egenkapital

/’ Anders Talleraas

f' tjçrèleder _
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2015

200  000
200  '000

20 746 108
20  746  103.

20 946108

50  000 000
71 498  565

121  498 565

6  8.70  192
702  817

1 179  767
.41  000

.6  56.7 468

15 361 2.45

136859  810

.157  .805 917

  Sganålies
styremedlem

64%//12% Qgflkzcfl

2014

200  000
200  000

20  307  616

20 307 515

20  5.07  616

30  000 000
39 003 624
69 003 624

11 004  889

735  774
1  141 773

30  000
7 107  362.

20 019  799.

89  023 423

109  531 03.9

Direktør

Hilde' Stenmarlg _Kve_n_ne_s
sty_ren1ed1§m
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NOTER

T _. StiftelseniRomsdalsmuseet J

NOTE  1 -  REGNSKAPSPRJNSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske
regriskapsstandarder.

Hovedprinsipp
Inntekt resultatføres når den er opptjent som nonnalt vil være leveringstidspunlctet. Kostnader medtas etter
sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter resultat-føres.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er bokført til det laveste av antatt markedsverdi og nedskrevet verdi i henhold til
avskrivningsplan etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Aksjer og andeler i andre selskap
Investeringer i datterselskap og andre selskap er vurdert etter anskaffelseskost.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)
Aksjer er vurdert til anskaffelseskost.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner
Selskapet har pensjonsordning for ansatte i henhold til lov om tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelse
finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd bokføres etter Norsk Regnskapsstandard NRS  4  Offentlige tilskudd.
Driftstilskudd fra det offentlige inntektsføres når de er opptjent og klassifiseres som tilskudd.
Investeringstilskudd til nytt administrasj onsbygg er ført som langsiktig gjeld og inntektsføres i takt med
avskrivningene. Dersom det er betydelig usikkerhet omkring opptjeningsgraden på offentlige tilskudd
utsettes inntektsføringen til pålitelig måling kan gjennomføres.

Skatter
Stiftelsen har utleie av lokaler. Denne utleien er skattepliktig, mens den øvrige virksomheten er fritatt for
beskatning.



NOTER

L Stiftelsen Romsdalsmuseet _'-

NOTE 2  -  LØNNSKOSTNADER, ANSATTE  ETC.

Lønnskostnader består av følgende poster:

2015 2014

Lønninger 8 765 089 8 517 402
Arbeidsgiveravgift 1 359 541 1 402 425
Pensjonskostnader 841  343 1  333  126
Andre vtelser 58 278 98 305
Sum 11024251 11357258

Gjennomsnittlig antall årsverk: 18

Daglig

Ytelser til ledende personer _ _  _ leder Styre __ T

Lønn 583 001

Honorar til styrets leder 27 560

Honorar til styrets medlemmer 70 224

Annen godtgjørelse 4 392

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 75 000,-.

I  tillegg kommer honorar for årsoppgjør med kr 17 500,- og konsulenttjenester med kr 78 500- .
Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

Stiftelsen Romsdalsmuseet har pensjonsordning og tilfredsstiller dermed kravet om obligatorisk
tjenestepensjon.
Egenkapital innskuddet er kostnadsført. Pr. 31.12.15 er det en netto pensjonsforpliktelse på kr 2 696 410,-.



NOTER

“Stiftelsen Romsdalsmuseet

NOTE  3 -  VARIGE DRIFTSMIDLER

Tomter, bygning Driflsløsøre, Adm.  bygg Sum
og fast eiendom inventar  under opp-

oa utstyr  føring

Anskaffelseskost 1.1. 10 843 283 1 968 159 50 334 471 63 145 912

Tilgang i løpet av året 77  694 546 390  74  899 145  75  523 230

Avgang i løpet av året 0 0 0 O

Akkumulerte avskrivnjnger 1  634 705 931 760 0  2 566 465

Bokført verdi 31.12. 9 286 273 1 582 789 125 233 616 136 102 676

Årets avskrivninger 52 330 349 529 0 401 859

Økonomisk levetid ca.0-50 år ca.5 år

Avskrivningsplan Lineær

Det er mottatt kr 71 498 565,- i tilskudd til nytt administrasjonsbygg.
Investeringstilskuddet er ført som langsiktig gjeld  og inntektsføres i takt med avskrivningene på
bygget.
Mottatte tilskudd er satt på egen bankkonto øremerket Nytt Administrasjonsbygg. Bokført saldo
pr 31.12.15 er kr 5 065 037,03.



NOTER

Stiftelsen Romsdalsmuseet

NOTE  -  4 AKSJER  I  DATTERSELSKAPER/TRANSAKSJONER MED  NÆRSTÅENDE

Forretníngs- Eier- Anskaffelses- Balanseført Res. Egenkap-
kontor andel kost verdi andel andel

Anleggsmidler
Romsdalsmuseet

Eiendom AS Molde 50%  5 000 000 5  000 000 -1  174  4  927 881

Romsdals Trehus  AS  Molde 100% 1 200 000 1 200 000 -90 994  947  482

Sum 6 200 000 6 200 000 -92  168  5 875 363

I  tillegg eier  Stifielsen aksjer  og andeler  i Fjord  Norge AS, Destinasjon Molde og Romsdal  AS, ANS
Hyseskj æret og Schwittersdagene.

NOTE  5  -  EGENKAPITAL

Grunnkapítal Forvaltníngs- Sum
kapital egenkapital

Egenkapital pr.01.0l.l5 200 000 20307 616 20507  616
Årets resultat 438 492 438 492
Egenkapital  or.31.12.15 200 000 20 746 108 20 946  108

NOTE  6  -  BUNDNE  MIDLER

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr 394  638.

NOTE  7  -  MELLOMVÆRENDE  MED  SELSKAP  I  SAMIVIE  KONSERN

2015 2014

Fordring på  foretak i sarnme konsern 901 483 901  483

Sum 901 483 901  483

NOTE  8  -  GJELD  TIL  KREDITTINSTITUSJONER

Gjeld som forfaller mer enn fem år 2015 2014

èffieriskapsåi  _ _ _  _ T  _ __  __  _ _ 0 _0

Gjeld  til kredittinstitusjoner 50 000000  30  000 000

Bokført verdi  av  pantsatte eiendeler 124  333 615 51 982 586

Kredittrammen  på  kassekreditten er på kr l  500  000,-.

Molde Kommune har gitt selvskyldnergaranti  på  NOK  25 750  000 og Møre og Romsdal
`v^vv —. A-5 AAR
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NOTER

Stiftelsen Romsdalsmuseetm i

Garantistene stiller krav om åetablere 1.prioritets pant i utstillings- og magasinbygget. Pantet må
garantistene selv etablere.
Garantiene skal gjelde fra første lâneopptrekk og i hele lânets løpetid med tillegg av inntil 2 år i
tilfelle utestående beløp etter siste forfallsdato, jfr. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale
garantier § 3, 4.ledd.

NOTE  9  -  OFFENTLIGE DRIFTSTILSKUDD

Driftstilskudd  2015

Statlige tilskudd 6 517 000,00

Møre og Romsdal Fylkeskommune 3  910 000,00

Molde Kommune 1  143 000,00

Rauma Kommune 56 000,00

Aukra Kommune 69 320,00

Nesset Kommune 59 500,00

Vestnes Kommune 54 000,00

Fræna Kommune 469 400,00

åâfldøY Kommune _  __i _ _  _ _ _  _ _ __  25 240%
Sum _ _ __ kr 1_2 303 460fl

NOTE 10MARKEDSBASERT AKSJER/ANDELER

Anskaffelses Balanseført Markeds

kost verdi verdi

Omløpsmidler

Gjensidige Forsikring ASA 267 407 267 407

Norsk Hydro ASA 555 652 555 652

 A __ _ _ T _ _ 384 600  _  384 600 __ T

Sum _  _ 1 207 659 1_ _207 659

Aksjene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi i porteføljen.
Stiftelsen har et
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Stiftelsen Romsdalsmuseet

REVISORS BERETNING FOR  2015

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Romsdalsmuseet som viser et overskudd på kr 438 492,-.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for .at det gir et rettvisende  bilde  i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikki Norge, .og for slik intern kontroll som styret og
daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikki Norge, herunder International
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse avhandlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene
i årsregnskapet. De valgte handlingene. avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingene av risikoene
for at årsregnskapet inneholdervfesentlig feilinfonnasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en
slik risikovurdering tar revisor hensyn tilden interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse
av et årsregnskap :som gir et rettvisende bilde.. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
stiftelsens interne kontroll; En revisjon ornfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige. og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samledepresentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning erinnhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

KQrfl§1U.Sj0fi .
Etter vår_ mening er årsregnskapet avgitt i  samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
'finansiellestillingen til Stiftelsen Rorpsdalsmuseet per 31. desember  2015  og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet pefr denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
r‘e_‘g"nsk_‘a_psskikki Norge.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, erdeltakerl BDÖ Intemational Limited, et engelskselskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
Bon-nettverket. sum b2star:a'v uavzfighgrge 5"e_ls!<_a_'pEi'i de enkelte land.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen for Stiftelsen Romsdalsmuseet
Basert på vår revisjon av årsregnskapet sorn beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som, beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å  sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av' stiftelsens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikki Norge.

Konklusjon om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Molde, 23. februar 2016
BDO  AS
(Org.nr: 993 60 650)

fh Via‘/17
Henning Rødal
Statsautorisert revisor

uno AS, et norslraksjesglskap, ~er deltaker l BDD International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
sno-nettverket, sum består av uavhengige selskaper i  de enkèité land. 0rg.nr. 993 6'05 650 MVA ' '
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Nesset Kraft AS – Overføring av anleggskonsesjon for 22 kV 

kraftledning Finnset – Mardal i Eikesdalen fra Statnett SF 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført anleggskonsesjon for ovennevnte 

kraftledning i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke, fra Statnett SF til Nesset Kraft AS. Vedlagt 

oversendes NVEs tillatelse. 

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt 

Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet. 

Det er inngått operatøravtale mellom Statnett SF og Nesset Kraft AS, om at Nesset Kraft AS skal stå for 

drift og vedlikehold av ovennevnte kraftledning som eies av Statnett SF. På denne bakgrunn søker 

Nesset Kraft AS i brev av 18.08.2016 om overføring av anleggskonsesjonen fra Statnett SF til Nesset 

Kraft AS.  

Tillatelsen innebærer videreføring av drift og vedlikehold av etablerte anlegg, og gir ikke nye eksterne 

virkninger. NVE finner på denne bakgrunn å kunne gi konsesjon som omsøkt. 

 

Med hilsen 

 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

Grete Johnsen 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg:1   
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Kopi til: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Midt 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nesset kommune 

Statnett SF 

 



 

Anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Nesset Kraft AS    

Organisasjonsnummer: 981 375 521   

    

Dato:         26.08.2016 

Varighet: 01.01.2035 

Ref: 201604448-2    

Kommune: Nesset 

Fylke: Møre og Romsdal 
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 18.08.2016 

anleggskonsesjon til Nesset Kraft AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å drive følgende elektriske anlegg:  

o En ca. 12,4 km lang kraftledning fra Finnset til Mardal i Eikesdalen, med nominell spenning 22 kV 

og tverrsnitt FeAl 50. 

o Nødvendig høyspenningsanlegg. 

 

Kraftledningens trase går fram av kart merket «Eikesdal», i målestokk 1:80000, datert 

19.08.2016, vedlagt denne konsesjonen. 

 

I kulepunkt 14 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 13.10.2011, ref. NVE 201100631-11, 

bortfaller herved ovennevnte strekning av 22 kV kraftledningen Kleivura – Eikesdalen. 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 01.01.2035. 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 

Godkjenning kan gis etter søknad. 
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4. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 

dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

5. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

6. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

avdelingsdirektør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 70/16 08.09.2016 

Nesset kommunestyre 81/16 22.09.2016 

 
 
 

Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft A1 

2 Eierstrategi Nesset Kraft AS 

3 Rapport fra selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

4 Oppfølging av selskapskontroll i Nesset Kraft 
AS 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyret forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter til det nye lovene som er 
vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 

 

Nesset kommunestyret krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og 
vedlagte eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/877-1 
 

Saksbehandler:  John Walseth 



 

Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre 
iverksetting av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte 
aktivitetene og monopolvirksomhet innen tidsfristen. 

 

Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 

 

Forslaget fra Toril Melheim Strand ble satt opp mot rådmannens innstilling.  

 

Toril Melheim Strands forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 
falt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre iverksetting 
av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og 
monopolvirksomhet innen tidsfristen. 

 

Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte selskapskontroll av Nesset Kraft AS 
våren 2015. Denne ble behandlet av Kontrollutvalget i Nesset kommune 27.04.15. Nesset kommune 
vedtok i møte 21.05.15 sak 44/15 følgende: 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten « Selskapskontroll i Nesset kraft» til etterretning og slutter seg 
til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt under samlede vurderinger og 
anbefalinger. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og 
påse at dette arbeidet gjennomføres. 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12-18 mnd. 

 

I brev av 26.02.16 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 har de oppsummert følgende anbefalinger til 
Nesset kommune angående selskapskontrollen: 

 

 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som skal skrive 
protokoll/oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 

 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset kraft AS, og gjennom 
dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. 

 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de konkurranseutsatte 
aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra monopolvirksomheten, jf. 
Eierskapsmeldingen punkt 1.3 nummer 5. 

 Eier bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 



 

Nesset kommune har fått utsatt fristen til 15.09.16 med å gi tilbakemelding til 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. Kontrollutvalget i Nesset skal behandle saken i oktober. 

 

Vurdering 

Rådmannen har utarbeidet forslag til retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS. Disse beskriver 
hvem som skal/kan kalle inn til eiermøter, møteledelse/agenda/ og føring av protokoll. 

 

Det er utarbeidet et forslag til egen eierstrategi for Nesset Kraft AS for perioden 2016- 2019. 

 

Når det gjelder spørsmålet om skille ut de konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet med det de 
har monopol på, foreslår rådmannen i samråd med daglig leder i Nesset kraft at Nesset Kraft AS 
må forholde seg til lover som gjelder på dette områder. Stortinget er vedtatt lovendringer 
angående å skille disse virksomhetene innen 2021. Lovendringen innebærer at nettvirksomheten 
må skilles ut som en egen juridisk enhet adskilt fra annen virksomhet. 

 

Når det gjelder eiers rolle ved større låneopptak er rådmannen av den oppfatning det er styret i 
Nesset Kraft AS som har inngående kompetanse til å foreta vurderinger på dette. 



  

  

Her kommer navn på avsender 

Nesset kommune 

Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft AS 
 
Eiermøtet har ingen formell rolle forankret i lov eller selskapets vedtekter. Disse retningslinjene 
fastsetter derfor rammene for eiermøtet. 
 
INNKALLING 
• Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til eiermøte. 
• Det skal avholdes minst ett eiermøte årlig.  
• Møtet skal avholdes minimum 4 uker før ordinær generalforsamling. 
• Innkalling skal utsendes senest 3 uker før møtet. 
• Innkallingen sendes ut fra Nesset kommune og skal inneholde forslag til agenda med 
saksdokumenter som gir grunnlag for eierne til å gi råd/ fatte vedtak i de sakene eiermøtet skal 
behandle. 
• Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta initiativ til å innkalle til eiermøter 
når det anses hensiktsmessig å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker. 
 
MØTELEDELSE 
Møteleder velges av møtet. 
 
AGENDA 
Eiermøtet er i hovedsak rådgivende overfor styret og daglig leder. 
 
PROTOKOLL 
Eier fører protokoll fra møtene. Denne oversendes eiere og styret til orientering. 
 
 
Vedtatt…………………….. 
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1.    INNLEDNING 

Nesset kommunestyret fattet vedtak 17. august 1973 om partslaget P/L Nesset kraft og Eresfjord og 
Vistdal kommunale kraftlag fra denne dagen skulle slås sammen til ett kraftverk under navnet 
Nesset kommunale kraftverk. 
 
Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen 
fungerte bedriften fram til utgangen av 1999. 
 
En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den 20.09.99 vedtok å endre 
organisasjonsformen og stifte nytt selskap. 
 
Fra og med 1. januar år 2000 ble Nesset kommunale kraftverk omgjort til eget aksjeselskap under 
navnet NESSET KRAFT AS. 
 
Nesset Kraft AS er 100% eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr 100.000,- danner 
aksjekapitalen. 
 
Nesset Kraft AS har sine forretningsområder innenfor følgende: 

•Kraftproduksjon  
•Distribusjon  
•Energiomsetning  
•Bredbånd  
•Fiber 

 

2.    MÅLSETTING 

 Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 
vårt lokalsamfunn.  

 Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert på et godt 
utviklet HMS-system.  

 Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og 
fjernsyn.   

 Primært arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt 
forsyningsområde.  

 Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  

 Inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NK AS sin framtidige eksistens.  

 Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av egne 
 

3.    EIERSTRATEGI 

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Nesset kommunes eierstyring av Nesset Kraft 
AS. Eierstrategien vil bl.a. fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger 
til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ og eier har ansvaret for å operasjonalisere 
strategien. 
 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte på vegne av kontrollutvalget en 
selskapskontroll i Nesset Kraft AS våren 2015. Revisjonen anbefalte i sin rapport kommunen som 
eier, å vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS hvor en tydeliggjør 
sine strategier for selskapet. Administrasjonen har tatt initiativ til utarbeidelse av et utkast til 
eierstrategi på bakgrunn av ovennevnte anbefaling. 
  
Nesset kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig, forutsigbar og langsiktig eier av 
Nesset Kraft AS. De følgende kapitlene vil redegjøre nærmere for hvordan Nesset kommune skal 
utøve eierstyring i tråd med de aktuelle perspektivene. 
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4.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN AKTIV EIER 

Nesset kommune skal være en aktiv eier gjennom; 

 

- en aktiv deltakelse i selskapets eierorgan 
Kommunens eierstyring skal utøves gjennom selskapets eierorgan. Eier utøver den øverste 
myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til 
generalforsamlingen skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 7 dager 
i forkant av møtet. Kommunens representanter i eierorganet skal avklare/drøfte saker av uvanlig art 
eller stor strategisk betydning med relevant politisk organ i forkant av eierorganets behandling av 
saken. 
 
Nesset kommune kan ved behov kreve at en bestemt sak behandles på ordinær generalforsamling, jf 
aksjelovens § 5-11. Nesset kommune kan videre kreve at styret innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling når kommunen anser det som nødvendig at en spesifikk sak behandles av 
eierorganet, jf aksjelovens § 5-6. Nesset kommune kan om nødvendig også fremme forslag om 
granskning på generalforsamlingen, jf § 5-25. 
 

- å ta initiativ til å avholde eiermøter 
Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til årlig eiermøte (i hht 
retningslinjer for eiermøte). Utover årlig møte, kan Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS ta 
initiativ til å innkalle til et eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak eller 
det oppfattes som formålstjenlig for behandlingen av sak. 
 

- å innkalle til kontaktmøter 
Nesset kommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom Nesset kraft AS og relevant 
politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling 
mellom selskapet og kommunen. 
 
Nesset Kraft AS kan også ta initiativ til å avholde kontaktmøter med eier. 
 
Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets funksjon. En sentral forutsetning 
for kontaktmøter/eiermøter er at den konkrete eierstyringen skal utøves av eierorganet.  

6 

- å sette Nesset Kraft AS på den politiske dagsorden 
Rådmannen skal hvert år informere kommunestyret om selskapets utvikling, nøkkeltall, 
selskapets evaluering av omdømme, viktige hendelser siste år mv. Denne rapporteringen kan utføres 
gjennom egen resultatrapportering, eierskapsmeldingen eller ved å legge fram selskapets 
årsberetning/ årsregnskap. 
 
Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i Nesset Kraft AS ved 
jevnlige revideringer av eierstrategien overfor selskapet. Kommunestyret vil også behandle 
enkeltsaker hvor selskapet er part når den aktuelle saken inngår i kommunestyrets 
myndighetsområde eller er av stor strategisk og/eller prinsipiell betydning. 
 
Rådmannen skal legge til rette for den politiske eierstyring av selskapet. 

 

- å anvende Nesset Kraft AS som samarbeidspartner 
Nesset Kraft AS er heleid av Nesset kommune. Det kommunale eierskapet legger til rette for at 
kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i implementeringen av regionale 
strategier. Det kommunale eierskapet i Nesset Kraft AS bidrar også til å sikre at viktig kompetanse 
beholdes i kommunen. 
 
Eier kan benytte Nesset Kraft AS som et virkemiddel, herunder nyttiggjøre seg av selskapets 
kompetanse, ved å involvere selskapet i ulike prosjekter eller samarbeid.  



 5 

Nesset Kraft As og Nesset kommune skal med utgangspunkt i felles mål og strategier arbeide for å 
fremme kommunens interesser innenfor saksområder som forsyningssikkerhet, hjemfallsinstituttet 
mv. 

 

5.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN TYDELIG EIER 

Nesset kommune skal være en tydelig eier gjennom; 

 

- åpenhet knyttet til kommunens eierstyring 
Det skal være åpenhet knyttet til kommunes eierstyring basert på prinsippet om meroffentlighet. 
Nesset kommune forutsetter også at Nesset Kraft AS praktiserer meroffentlighet knyttet til 
konsernets virksomhet. 

 

- å uttrykke motivasjonen for eierskapet i Nesset Kraft AS 
Nesset kommunes eierskap i Nesset Kraft AS kan karakteriseres som både finansielt og industrielt 
motivert. Disse definisjonene kan imidlertid anses som ytterpunkter. Nesset kommunes motivasjon 
for eierskapet i Nesset Kraft AS kan følgelig defineres som et balansepunkt mellom finansielt og 
industrielt eierskap. 
 
Nesset kommune forventer et forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. Nesset kommune ønsker 
samtidig å sikre en kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av Nesset 
Kraft AS som en regional vekstmotor. 
 

- å definere Nesset Kraft ASs kjernevirksomhet 
Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets 
virksomhet endrer kontinuerlig karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold, 
teknologisk utvikling mv. Det vil således være hensiktsmessig at eier spesifiserer selskapets formål 
ved å definere hva som anses for å være selskapets kjernevirksomhet. 
 
Nesset kommune legger til grunn at Nesset Kraft AS skal være en bedrift med kjernevirksomhet 
innenfor forretningsområdene kraftproduksjon, distribusjon, energiomsetning, bredbånd og fiber, og 
virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Eier er særlig opptatt av at Nesset Kraft AS 
skal sørge for en sikker, miljøvennlig og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder i Nesset 
kommune.  
 
Nesset Kraft ASs energiproduksjon omfatter per i dag hovedsakelig produksjon av vannkraft. Nesset 
Kraft ASs engasjement i ev andre ulike energikilder skal være gjenstand for en grundig vurdering av 
miljømessige, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske aspekter. Nesset Kraft AS skal sørge for 
effektiv distribusjon og god forsyningssikkerhet i selskapets forsyningsområde.  
 
Som det fremkommer ovenfor inngår forretningsområdet bredbånd i Nesset Kraft ASs 

kjernevirksomhet. Nesset Kraft AS kan forestå utbygging av infrastruktur i form av fibernett samt 

muligheter for å tilby ulike innholdstjenester. Nesset Kraft AS skal videre søke å realisere eventuelle 
positive synergieffekter som oppstår i krysningsfeltet mellom forretningsområdene energi og 
bredbånd. 
 
Nesset kommune forutsetter at Nesset Kraft ASs virksomhet innenfor både eksisterende og 
nyutviklede forretningsområder vil generere en positiv avkastning. 

 

- å uttrykke forventninger til avkastning/utbytte 
Bedriftens virksomhet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper med klar 
virksomhetsstyring og åpenhet. Virksomheten skal sikre eierne konkurransemessig 
utbytte/avkastning, som kan måles i forhold til alternative plasseringer med tilsvarende risiko. 
Nesset kommune forventer et konkurransedyktig og forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. 
Utbyttepolitikken vil påvirke kapitaliseringen av selskapet. Nesset kommune ønsker å sikre en 



 6 

effektiv kapitalisering av Nesset Kraft AS gjennom å balansere kravet om et høyt utbytte med 
selskapets behov for kapital til å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende eier- og 
forretningsstrategi. Dette vil kunne lede til en høy verdiskapning som igjen vil muliggjøre at 
selskapet kan utdele et høyt utbytte på lang sikt. 
 
Utbyttepolitikken skal skape forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved 
at styret hvert år i oktober forelegger eierne en rullert treårig utbytteprognose basert på selskapets 
reviderte langtidsprognose. Generalforsamlingen vedtar årets utbytte etter forslag fra styret. Årlig 
utbytte skal utdeles i tråd med kapittel 8 i aksjeloven. 
 

- å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte 
Nesset Kraft AS skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. Nesset 
Kraft AS skal videre bidra til økt verdiskapning i regionen gjennom en aktiv og langsiktig 
næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten. Nesset Kraft AS skal også bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby samfunnsnyttige og kundeorienterte tjenester samt utbygging av 
effektiv og miljøvennlige infrastruktur.  

 

- å uttrykke forventninger til Nesset Kraft ASs forretningsdrift 
Nesset Kraft AS forvalter betydelige verdier på vegne av eier. Bruttoverdien av Nesset Kraft AS ble i 
2015 anslått til ca. 200 mill. kroner. Nesset Kraft AS er således en viktig samfunnsaktør som skal 
skape verdier for kundene, eier og samfunnet. 
 
Eier forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal 
være en integrert del av bedriftens virksomhet. Nesset Kraft AS kan utøve samfunnsansvar gjennom 
en sunn forretningsdrift som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet 
samfunnsansvar omfatter imidlertid også andre sider ved Nesset Kraft ASs forretningsførsel, 
herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker omverden. Eier, kunder, ansatte og andre 
interessenter vil forvente at selskapets virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og 
sosialt forsvarlig. 
 
En høy etisk standard er også avgjørende for selskapet omdømme. For et selskap som forvalter store 
verdier på vegne av fellesskapet er det særskilt viktig å ha tillitt blant interessentene. 
 
Eier forventer at Nesset Kraft AS; 

- Utarbeider og følge opp etiske retningslinjer. 
- Utarbeider samfunnsregnskap. 
- Rapporterer i tråd med ”bærekraftig-utvikling prinsippet”, herunder at selskapet 

integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

 

- å utrykke forventninger til selskapets risikoeksponering 
Nesset Kraft AS skal i henhold til formålet skape verdier for kundene, eier og samfunnet. Eier forventer at 
selskapet skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan karakteriseres som moderat. 
Nesset Kraft AS skal således ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet 
ikke kan imøtekomme eiers forventninger til utbyttenivå. Nesset Kraft AS skal heller ikke foreta 
disposisjoner som reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstillende forsyningssikkerhet eller 
selskapets posisjon og ansvar i den regionale utviklingen. 
 
Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være 
gjenstand for en særskilt risikovurdering. Den akseptable risikoen forbundet med et engasjement vil 
være lavere når engasjementet ikke er direkte relatert til selskapets kjernevirksomhet. Medlemmene i 
bedriftsforsamlingen skal på vegne av eier vurdere risikoen forbundet med investeringer av et 
betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser. 

 

- å stille krav til styreforsikring 
Nesset kommune forventer at Nesset Kraft AS tegner styreforsikring på vegne av medlemmene av 
styret. Styreforsikringen skal minimum dekke et eventuelt økonomisk ansvar som følge av 
uaktsom adferd som har voldt skade for selskapet, eier eller andre, jf aksjeloven § 17-1. 
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6.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN FORUTSIGBAR OG   

LANGSIKTIG EIER 

 

Nesset kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier gjennom; 

 

- å fastsette retningslinjer for styresammensetning 
Eier har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut i fra selskapets egenart. Generalforsamlingen skal annethvert år oppnevne en valgkomité 
bestående av fem medlemmer. Valgkomiteens arbeid skal bygge på prinsippet om likebehandling av 
eierne. Komiteens sammensetning bør reflektere eierinteressene i virksomheten. Valgkomiteen skal 
fremme innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styre, herunder leder og nestleder. Komiteens 
innstilling skal begrunnes. Valgkomiteen skal utarbeide innstillingen i tråd med følgende kriterier; 
- det er ønskelig at styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innen følgende områder; 
 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 
samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 
forretningsområder, strategi mv. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring eller tekniske fag. 

 Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning. 

 Erfaring knyttet til styrearbeid 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
 

- Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon i kommunalt heleide aksjeselskap, aksjelovens bestemmelser om 
styresammensetning mv.  
 
Fordeler ved representasjon fra den politiske ledelsen i eier skal vurderes opp mot 
forvaltningslovens regler om habilitet, jf endringene i fvl. § 6 første ledd bokstav e, som trer i kraft 
01. november 2011. Rekruttering fra administrasjonen i eierkommunen skal tilsvarende vurderes 
opp mot forvaltningslovens regler om habilitet. 
Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret 
skal også årlig evaluere eget arbeid og kompetanse. 

 

- å utvikle og revidere en langsiktig eierstrategi 
Nesset kommune skal bidra til å skape forutsigbarhet for Nesset Kraft AS ved å utøve kommunens 
eierstyring i tråd med en langsiktig eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien skal revideres 
minimum én gang hver kommunevalgperiode. Dette vil være korresponderende med styrets 
melding til eieren, som således får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien. 
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7.    VEDLEGG 

7.1 Aksjonærer 

Nesset Kraft As er 100 % eid av Nesset kommune. Kommunestyret med sine 21 representanter 
defineres som eier.  
 

7.2 Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets 

virksomhet 

Vedtekter 
Vedtektene for Nesset Kraft AS ble vedtatt på generalforsamling den 23. november 1999. Vedtektene 
er sist endret på generalforsamling den 22. mai 2008. Vedtektene angir selskapets formål og innehar 
bestemmelser om bl.a. sammensetning og myndighet til selskapets styrende organ. 
 

Eierstrategi overfor Nesset Kraft AS 
Kommunenes eierstyring av Nesset Kraft reguleres av aksjeloven. Kommunenes eierstyring 
reguleres videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategien overfor Nesset Kraft. Eierstrategien 
uttrykker også eiernes mål, forventninger og strategier for selskapets virksomhet. Eierstrategien skal 
revideres minimum én gang i kommunevalgperioden. 

 

7.3 Organisering av selskapet 
Eier utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Styret velges i hht. 
bedriftens vedtekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virksomheten ledes av daglig leder og er organisert med 3 avdelinger innenfor områdene drift, 

tilsyn og økonomi. 
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7.4 Medeierskap og allianser 
Det vises til Nesset kraft AS sine vedtekter, § 3, hvor det står at selskapet skal alene eller sammen 

med andre drive med energirelatert virksomhet. Nesset Kraft som et lite e- verk har mange 

komplekse utfordringer og har derfor sett det som formålstjenlig å løse disse gjennom samarbeid 

med andre. 

 

Medeierskap Eierandel 

Trønderkraft AS 5,9 % 

Energi 1 Kraft AS 10 % 

Energialliansen AS 4 % 

Nesset næringsforum 13,25 % 

SuCom As 15 %  

Langfjordkraft As 50 % 

Smathub AS 1,65 % 

 

 

 

 

 



Kommunerevisjonsdistrikt 2

Møre og Romsdal

Telefon: 71 11 14 54 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor
Telefaks: 71 11 10 28
Mobll91 70 81 99
E-post eina~rsen@molde.kommune.no
Organlsa'sjonsR.:976 663 268

2,0 / q(9S-
Kontollutvalget i Nesset kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Deresreferanse: Vårreferanse: Arkivkode: Sted/dato
EinarAndersen Molde10.4.2015

Rapport fra selskapskontroll i Nesset Kraft AS

Vi viser til Kontrollutvalget i Nesset kommune sin bestilling av selskapskontroll i Nesset
Kraft AS. Prosjektet er gjennomført, og rapport følger vedlagt for behandling i
kontrollutvalget.

Rapporten er i dag sendt elektronisk til kontrollutvalgssekretariatet.

mar Andersen
Forvaltningsrevisor

Vedlegg: Rapport 3/2015: «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS»

Kopi vedlagt rapport:
Nesset kommune, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Nesset Kraft AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fnena
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE



2 Telefon:  71 11 14  54 -direkte
Telefon:  71 11 10  00  -  hovedkontor

M R Telefaks:  71 11 10  28

“re Og O Mobil  917 oa 199
E-post: elnar.andersen@molde.kommune.no

lo /q b S  Organisasjonsnr.: 976  663 268

Nesset kommune

Kommunehuset

6460  Eidsvåg
 

Att: rådmarm

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Einar Andersen Rl  l Molde, 26.2.2016

Oppfølging av selskapskontroll  i  Nesset Kraft  AS

Kommunerevisjonsdistrikt 2  Møre og Romsdal viser til selskapskontroll, som ble gjennomført
i Nesset Krafi AS våren 2015.

Rapport fra selskapskontroll ble behandlet av Kontrollutvalget i  Nesset kommune 27.4.2015.
Nesset  kommunestyre vedtok  i  møte  21.5.2015 i  sak  44f2015  følgende:

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll iNesset Kraft AS» til

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt
7 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7

blir fitlgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt
opp innen en periode på  12  -  18 mnd.

I  rapporten som er datert 10.4.2015 ble følgende anbefalinger gitt:

Anbefalinger til Nesset kommune
På bakgrunn av defimn som er nevnt i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset kommune
vurderer å  iverksette  følgende tiltak for å sikre god eierstyring:
0  Eier  bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til.

I  Eier  bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og
gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.

0  Eier  bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft  AS  om de
konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet jysisk og organisatorisk bør skilles fra

monopolvirksomhet, jf Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.

0  Eier  bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i
generalforsamling.

Kommunerevisjonsdistrikt  2 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l
6413 MOLDE



Anbefalinger til Nesset Kraft  AS
På bakgrunn  de  vurdering som revisjonen har foretatt i rapporten gis følgende

anbefalinger:

0 Nesset  Kraft AS  kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis
vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.

0 Nesset  Kraft AS  bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til oflentlighetsloven.

Kommunerevisjonen ber om status for oppfølging av anbefalingene gitt i rapporten  i  samsvar

med kommunestyrets vedtak. Vi ber om at Nesset kommune i tilbakemeldingen knytter

kommentarer til de enkelte anbefalingene.

Kontrollutvalget i Nesset kommune skal behandle oppfølgingen av selskapskontroll i Nesset

Kraft AS i møte 13.6.2016. Vi ber derfor om at Nesset kommune gir tilbakemelding til

Kommunerevisjonen innen 15.5.2016.

Mediriils

mar An ersen

forvaltningsrevisor

Kopi:

0 Nesset Krafi AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

0 Kontrollutvalget i Nesset kommune, w' Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunerevisjonsdisu-ikt 2 2  (2) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l
6413 MOLDE



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 82/16 22.09.2016 

   

 
 
 

Status - Reguleringsplan Haramsmarka 

Vedlegg 

1 Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord - fråsegn til offentleg ettersyn 

2 Uttale til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt i Eresfjord 

3 Detaljregulering - reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt - offentleg ettersyn - 
motsegn 

4 Konflikt med kulturminne 

5 Haramsmarka - Støyutredning -Rapport 

6 Kart 

7 Boligfelt ved Coop Eresfjord - grunnundersøkelser datarapport 

8 Vedlegg1_Haramsmarka_Flomsone_200årsflom 

9 Flomvurderinger_Husbybekken 

 
 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gjennomfører fase nr II i utbygging av Haramsmarka boligfelt. Prosjektet gis en 
bevilgning på kr 250 000 og finansieres med kr 250 000 fra Kraftfondet.  

 

 

Saksopplysninger 

Nesset formannskap vedtok i møte 03.03.2016, sak 027/2016 å legge forslag til reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt ut til offentlig ettersyn.  

 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger i Eresfjord  

Høringsfristen ble satt til 10.04.2016. På bakgrunn av varsel om innsigelse av planforslaget er det 
utført tilleggsutredninger knyttet til støy og flom/erosjonsfare. 

 

I starten av planprosessen ble gjennomført grunnundersøkelser i regi av Norconsult AS og 
arkeologiske undersøkelser i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Resultatene fra disse 
undersøkelsene er oppsummert i egne rapporter.  

 

Arkiv: L12 
 

Arkivsaksnr: 2011/541-76 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn legger til rette for etablering av til sammen sju 
boligtomter.  

 

Det er gjennomført befaring sammen med eiendomsavdelingen i Coop Orkla Møre. De stiller seg 
positiv til reguleringsplanen, men ønsker primært at adkomstveien blir regulert nord for 
forretningsbygget. 

 

Innspill og merknader vil bli gjennomgått med Asplan Viak og justert i planforslag som blir lagt 
frem til sluttbehandling for kommunestyret i møte 20. oktober.  

 

Før reguleringsplanen kan vedtas må sektormyndighetene trekke varslede innsigelser til 
planforslaget. Denne prosessen kan ikke gjennomføres før tilleggsutredningen av flom- og 
erosjonsforholdene er sluttført.  

 

Vurdering 

 

Innspill/merknader Rådmannens vurderinger 

Brev, 25.04.2016, Fylkesmannen i M&R 

Savner en bedre dokumentasjon om støyforholdene i 
området. 

I planforslaget er det regulert inn formål 
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm langs Husbybekken i 
grensa til fv. 660 med uttak mellom tomt 6 og 7 og 
forretningsområdet i øst. Reguleringsformålet 
grønnstruktur må følge bekken gjennom hele 
planområdet. Reguleringsbestemmelsene må være tydelig 
slik at den sikrere/bevarer et naturlig vegetasjonsbelte 
langs bekken og at det ikke skal gjøres inngrep i bekken.  

 

Det savnes en utredning som beskriver og vurderer 
eventuell flom- og erosjonsfare fra bekken. Flomutsatte 
areal må merkes i plankartet som hensynssone og 
utarbeides tilhørende reguleringsbestemmelser.  

 

Det vises til veileder T-2/08. Planforslaget dekker ikke 
behovet for nærlekeplass for alle tomtene i feltet. 
Nasjonale føringer tilsier at alle boliger skal ha en 
nærlekeplass 50 meter unna. I planforslaget er det hele 
200 meter til lekeplassen for boligtomt nr 7. Foreslår at 
areal for lekeplass blir lagt mer sentral i boligfeltet slik at 
en oppnår en kortere avstand til felles lekeareal. Det 
påpekes at det ikke kan monteres lekeapparat på deler av 
området pga konflikt med registret fornminner i området, 
samt at sørlige deler av lekearealet ligger i gul støysone. 

 

 

 

 

Asplan Viak AS har på oppdrag fra 
Nesset kommune dokumentert/beregnet 
støyforholdene planområdet i dokument 
datert 01.07.2016; «Haramsmarka – 
Støyutredning – Rapport» 

 

 

 

 

 

Asplan Viak AS har i oppdragsrapport 
608223-02, «Haramsmarka- Flom og 
erosjonsfare», beskrevet flomfaren i 
området. Konklusjonen fra denne 
rapporten vil legge premissene for videre 
planlegging.  

 

 

Vil bli vurdert i den videre 
planprosessen.  

Brev, 29.04.2016, NVE 

Planområdet ligger på en deltaflate ved Eresfjorden og 
planlagte boligtomter kan der ligge potensielt utsatt til 

 

Asplan Viak AS har i oppdragsrapport 
608223-02, «Haramsmarka- Flom og 



for både flom- og erosjonsfare. Planen må ikke vedtas før 
det er gjort en utredning av flom- og erosjonsfaren. 

 

Boligtomt nr 6 og 7 grenser helt ned til Husbybekken. 
Reguleringsformålet langs Husbybekken ved disse 
tomtene må endres slik at det sikres et naturlig 
vegetasjonsbelte jfr krav § 11 i Vassresursloven  

erosjonsfare», beskrevet flomfaren i 
området. 

Brev, 29.04.2016, Møre og Romsdal fylkeskommune  

Det meldes innsigelse til planforslaget da regulert 
hensynssone H730 ikke er helt i samsvar med det 
registrerte kulturminnet, og at gangveien er i konflikt 
med sikringssonen. 

Det stilles og spørsmål om det er hensiktsmessig å 
kombinere lekeareal med registret kulturminne da det ikke 
vil være anledning å grave/montere lekestativ i det flate 
arealet. Alternative utforminger eller plassering av 
lekearealet bør vurderes. Gjerne en mer sentral 
plassering. Jf rettledning til rikspolitiske retningslinjer 
for barn og planlegging bør lekearealet være minst 200 
m2. 

 

Reguleringsbestemmelsene bør gi bestemmelser for 
området næringsformål for å gi formelle rammer for 
utviding/ombygging e.l. på området.  

 

Hensynet til kulturminner tas til 
etterretning.  

 

 

 

Vil bli vurdert i den videre 
planprosessen. 

 

 

 

 

 

 

Vil bli vurdert i den videre 
planprosessen. 

Brev, 19.04.2016, Statens vegvesen 

Mener at planområdet må utvides til å omfatte midtlinjen 
på fv 660, samt at frisiktsoner må vises på plankartet og 
tas inn i planbestemmelsene. 

Mener at det i utgangspunktet er uheldig å legge adkomst 
til boligområdet gjennom parkeringsplassen til Coop 
Eresfjord men vil ikke gå imot forslaget da avkjørselen har 
god sikt og god teknisk utforming.  

 

Interne vegsystem må reguleres i henhold til vegvesenets 
veinormaler, jfr håndbok N100 og V121, slik at en sikrer 
tilfredsstillende tilkomst for brannbiler/renovasjonsbil.  

 

For å sikre trafikksikkerheten og gode løsninger for mjuke 
trafikanter anbefaler vi at planområdet knyttes til 
eksisterende boligfelt i vest.  

 

Byggegrensen langs vei bør legges som en rett linje og 
ikke følger omrisset av bygget. 

Ber om at holdeplassen ved Coop Eresfjord blir 
innregulert for å sikre areal til fremtiden. 

 

Det bør foretas en nærmere utredning av støyforholdene 
langs fv 660.  

 

 

 

Planområdet vil bli utvidet til å omfatte 
deler av Fylkesvei 660, samt regulere inn 
eksisterende busslomme ved Coop 
Eresfjord.  

 

 

 

Vil bli vurdert i egen sak. 

 

Rådmannen er i utgangspunktet ikke 
uenig i en slik løsning, men i forhold til 
hensyn til å redusere tap av dyrkajord er 
det forsøkt å begrense planområdet, samt 
at registrert fornminner legger 
begrensninger med å etablere 
gangveiforbindelser.  

 

Vil bli vurdert i den videre 
planprosessen. 

 

Det er i etterkant av offentlig ettersyn 
utarbeidet egen støyrapport for 
planområdet.  

 



En regulert adkomstvei nord for forretningsbygget berøre eiendommen GID 091/005, tilhørende 
Anne M. og Kolbjørn M. Lervoll. Deler av opparbeidet parkeringsareal (ca 350 m2) til Coop 
Eresfjord ligger på denne eiendommen.  

Dersom det er mulig vil rådmannen foreslå at det i første omgang reguleres adkomstveien vest av 
parkeringsplassen til Coop Eresfjord. For å bringe i orden en regulert adkomstvei nord for 
forretningsbygget forslår rådmannen at dette skjer senere gjennom egen planprosess.  

 

 
 

Rådmannen vil gjennomgå innkomne merknader og legge frem sluttbehandling av 
reguleringsplanen i kommunestyremøte 20. oktober 2016.   

  

Rådmannen mener at kommunen bør ta stilling til fase II i prosjektet selv om reguleringsplanen 
ikke endelig er vedtatt.  

I fase II inngår avklaringer med grunneier om utbygging av området og prosjektering/ og 
forberede anbudsdokument for opparbeidelse av bru/vei og fremføring av nødvending 
ledningsnett for vann/strømforsyning.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen vurderer prosjektet som en kommunal grunnlaginnvestering og kan derfor finansieres 
av Kraftfondet. Pr 01.09.2016 står det til disponibelt kr 1 181 000 på Kraftfondet  

 

Rådmannen foreslår at det bevilges kr 250 000 fra Kraftfondet til å dekke utgifter med nødvendige 
tilleggsutredninger og kostnader med prosjektering, for å legge tiltaket ut på Doffin.  

 

Når det er avklart med grunneier om hvordan eventuelt utbygging av boligfeltet skal skje, vil 
rådmannen fremme ny sak om finansiering av prosjektet (fase III). 

 

Betydning for folkehelse 

Reguleringsplanen vil gi forutsigbarhet og sikre tilgjengelighet for bygging og bolyst i et nærmiljø.  



Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal

Vàr dato Vår ref.

25.04.2016 ' 20l3Z2690{'KRfiU42'l".4
Saksbehandlar. innvalstelefon Dvkkar dato 'Dyldcarirel  '  -

senioringeniør Kristin Eide, 71  25 84 33 15-03.2016 q  H  I I
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Nesset kommune
Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord
Fråsegn til offentlig ettersyn

Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 03.03.2016, der detaljreguleringsplan for

Haramsmarka blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i sak 27/16 den 03.03.2016.

Vi har ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:

Natur- og miljøvern

fitä!
Deler av bustadtomtene og leikearealet ligg i gul støysone, jamfør støyvarslingskart for

fv. 660 utarbeidd av Statens vegvesen. I planforslaget er det teikna inn byggegrense mot

vegen som skal hindre at bustadane blir plassert i gul støysone.

Støyvarslingskartet for fv. 660 er eit varsel om at støy må utgreiast. For planområdet vil

støy vere ei utfordring både for leikearealet og bustadtomtene. Ein støyrapport vil gi eit

meir konkret støybilde for planområdet, samt gi støytiltak som kan sikre at både leikeareal

og bustader med uteopphaldsareal blir liggjande i område med støygrense 55 dB eller

lågare.

Det må gjerast ei støyutgreiing for planområdet, og naudsynte tiltak må innarbeidast i

plankart og føresegner.

Husbybekken

Ein bekk er ein levestad der mange ulike organismar lever og der andre igjen finn si føde.

Vassressurslova og naturmangfaldslova krev at ein skal ta vare på naturmangfaldet i eit

slikt økosystem. Naturleg vegetasjon langs bekken representerer ein levestad både for

insekt, planter og dyr, samt gir skygge som kan hindre oppblomstring av algar i bekken i

sommarhalvåret.

I planforslaget er det satt av ein grønstruktur/vegetasjonsskjerm langs bekken i grense til

fv. 660, medan bekken er utan slik vegetasjonsskjerm mellom tomt 6 og 7  og

forretningsområde i aust. Det må settast av areal med formål grønstruktur/

vegetasjonsskjerm  langs bekken mot tomt 6 og 7, samt på arealet med formål

forretningar. Vi viser til vassressurslova  § 11  som seier at det «langs bredden av

vassdrag med årssikker Vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig

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

6404 Molde
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vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Ei kantsone

på 8-10 m vil som regel oppfylle krava gitt i lova.

Slik planføresegn  §§ 4 og 5 er forma gis det opning for skjønn om hogst i

vegetasjonsbeltet og inngrep som ikkje snevrar inn bekken. Føresegna må vere eintydig

og sikre at vegetasjonsskjermen blir eit naturleg vegetasjonsbelte og at det ikkje skal

gjerast noko form for inngrep i bekken.

Samfunnstryggleik
Husbybekken går langs, og gjennom delar av planområdet. Vi kan ikkje sjå at det er gjort ei

vurdering av eventuell flaum- og erosjonsfare frå bekken.

NVE sine retningsliner for flaum og skredfare i arealplanar seier: <<Det vil i dei fleste tilfelle

vere tilstrekkeleg å sette av soner på minimum 20 meter på kvar side av bekkar []for å

dekke område med potensiell flaumfare». Klimaframskrivingar tyder på at det blir meir

nedbør og hyppigare episodar med styrtregn, og derfor hyppigare og større flaumar i små

vassdrag. Planlegging av nye bustader må ta omsyn til framtidig auka flaumfare langs små

vassdrag. Det er derfor viktig å plassere nye bustader i god avstand frå vassdrag. Til hjelp

med å vurdere flaumfare langs bekkar viser vi til NVE sin rettleiar F laumfare langs bekkar  -
råd og tips om kartlegging (2015)

http:flpublikasioner.nve.no/veileder/2015/veileder2015 03.pdf.

Det må gjerast ei vurdering av flaum- og erosjonsfaren frå Husbybekken. Flaumutsett

område skal merkast i plankartet som omsynssone, med tilhøyrande føresegner som sikrar

tilstrekkeleg tryggleik, jf. plan- og bygningslova  §  12-6. Inntil dette er gjort har

Fylkesmannen motsegn til planen.

Barn og unge
Leikeplassen ligg heilt vest i planområdet og dekkjer ikkje behovet for nærleikeplass for

alle tomtene i feltet. Det er gitt nasjonale føringar om at alle bustader skal ha ein

nærleikeplass 50 m unna. For Haramsmarka bustadfelt blir avstanden heile 200 m for

tomt 7. Vi rår til at leikearealet blir lokalisert meir sentralt i feltet, slik at avstanden til

felles leikeareal blir meir i tråd med føringane i gitt i T-2/08.

I planføresegna  § 2  er det gitt forbod om å sette opp leikeapparat oa. på leikearealet som

kjem i konflikt med omsynssone Bandlegging etter lov om kulturminne. I tillegg ligg den

sørlege delen av leikearealet i gul støysone. Vi kan ikkje sjå at areal satt av til leik kan

nyttast til dette formålet slik plana no er utforma.

Føresegnene til leikearealet må ha funksjonskrav som sørgjer for at arealet blir opparbeid

med minimum ein sandkasse, benk og eit leikeapparat. Rekkefølgjekrav må sikre at

leikearealet blir opparbeidd saman med infrastrukturen i feltet, og seinast innan første

bustad får ferdigattest.

Konklusjon

Fylkesmannen har motsegn til reguleringsplan Haramsmarka fram til:

-  støyrapport er utarbeidd og støytiltak går fram av plankart og føresegner

-  leikearealet er lokaliserast på eigna areal og med eintydige funksjons- og

rekkefølgjekrav i føresegna
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-  ei 8-10 m brei kantsone langs bekken blir sikra som grønstruktur/ vegetasjonsskjerm i

plankart og føresegn.  I  tillegg må føresegn  §§ 3 og 4  eintydig sikre bekken og den

naturlege kantvegetasjonen mot inngrep

-  Det er gjort ei vurdering av flaum- og erosjonsfaren frå Husbybekken. Flaumutsett

område skal merkast i plankartet som omsynssone, med tilhøyrande føresegner som

sikrar tilstrekkeleg tryggleik

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide

fagsjef  -  plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71  25  84 15

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404  Molde
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Uttale til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Haramsmarka 

boligfelt i Eresfjord - Nesset kommune 

Vi syner til Dykkar brev dagsett 15.6.2016. Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan for 

Haramsmarka. Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader. 

NVE er nøgd med at ein gjennom planarbeidet har gjort grunnboringar som har avkrefta faren for 

ustabile grunnforhold. 

Ved oppstart av planen kom NVE med innspel om at ein måtte gjere ei vurdering av flaum- og 

erosjonsfaren i området. Planområdet ligg i nær tilknyting til Husbybekken. Området ligg og på 

deltaflata ved Eresfjorden. Dei planlagde tomtene kan såleis ligge potensielt utsett til for både flaum- og 

erosjonsfare. I planomtalen er det ikkje gjort nokon grundigare vurdering desse naturfarane. NVE vil 

difor sterkt rå i frå at planen blir godkjent før det er gjort ei tilfredstillande vurdering av desse forholda. 

Ved tomt 6 og 7 har ein regulert areal til bustadbygging heilt inntil Husbybekken. Vassresurslova § 11 

stiller krav om at det skal oppretthaldast eit naturleg vegetasjonsbelte  langs alle vassdrag. NVE ønskjer 

difor at det blir regulert inn eit kantsone mellom bekken og tomtene. 

 

Med helsing 

 

Siss-May Edvardsen 

fung. regionsjefen 

Terje Systad 

overingeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt - offentleg ettersyn - motsegn 
 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 

  

Automatisk freda kulturminne 

Vi gjennomførte i 2014 arkeologisk registrering på Haramsmarka, der det blei påvist eit 

automatisk freda kulturminne. I vårt brev av 25.11.2014 råda vi til å endre vegtilkomst 

frå aust og regulere funnet til LNF-område og omsynssone H730. Førebels avgrensing 

(jf. doble svarte linjer, vedlegg 1) vart lagt ved, samt forslag til føresegner. 

  

Avgrensinga vart i ettertid noko redusert (jf rosa område, vedlegg 1). Vi ser likevel at 

skravuren for omsynssone H730 ikkje fell overeins med det registrerte kulturminnet, og 

at gangvegen er i konflikt med sikringssona. Vi har difor motsegn til planen. 

 

Vi ser at føresegnene er endra, og tilpassa ein situasjon der kulturminnet er regulert 

som leikeplass. Vi har ikkje store innvendingar mot dette, men reiser spørsmål ved om 

det er praktisk å kombinere funnstaden med ein leikeplass. Det vil med dette ikkje vere 

tillate å grave eller sette opp leikestativ i det flate arealet, berre i det som er skråningar 

mot sør og aust. Det planlagte leikearealet ligg også eit nivå høgare enn tomtene. Vi ber 

difor kommunen vurdere å flytte leikeplassen til same nivå som bustadtomtene, t.d. 

nord og på motsatt side av vegen for tomt 1 og 2. Dette vil også kunne betre vilkåra for 

fortsatt jordbruk på resterande areal. Heile arealet på det øvste nivået kan nyttast som 

før, medan det kan verte ei betre avrunding av jordet nedanfor.  

 

Om kommunen vel å følgje vårt forslag ber vi likevel om at kulturminnet vert inkludert i 

reguleringsplanen som LNF-område, med H730-skravur, for å sikre dette mot 

djuppløying, grøfting og liknande.  

 

Barn og unge 

Sidan regulert leikeplassen er delvis bandlagt til bevaring av kulturminne, gir det 

utfordringar for utnytting av arealet som nemnt ovanfor. Det er også støyutfordringar 

knytt til den delen av leikeplassen som ikkje er bandlagt, noko fylkesmannen også har 

peika på. Det er difor ikkje sannsynleg at leikeplassen kan opparbeidast og brukast med 

god kvalitet, slik den er plassert og utforma no. Alternative utformingar eller 

plasseringar må vurderast, og det vil vere ein fordel med ei meir sentral plassering, slik 

at det ikkje blir så lang avstand til leikeplassen frå dei nordaustlegaste bustadene. Vi 

minner om at leikeplassen bør ha eit areal på minst 200 m2, jf. rettleiing til rikspolitiske 

retningslinjer for barn og planlegging. 

Nesset kommune 

Kommunehuset 

6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2011/541-56 05.04.2016  23997/2016/REGULERINGSPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90  29.04.2016 
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Planfagleg vurdering 

Føresegnene for «Bebyggelse og anlegg» nemner ikkje område for næringsformål – 

noverande Coop Eresfjord, spesifikt. Når dette området er inkludert i planen bør 

kommunen også gi føresegner om utnytting av området (utnyttingsgrad, byggehøgder 

etc.) for å gi formelle rammer for utviding/ombygging e.l. på området. 

 

 

Konklusjon 

Planforslaget gir konflikt med freda kulturminne, då kulturminnelokaliteten ikkje er heilt 

riktig avgrensa i plankartet. Det må gjerast endringar i plankartet, som også inneber ei 

justert/endra plassering av leikeplass på grunn av bandlegginga av kulturminnet og støy 

frå fylkesvegen. Av desse grunnar har vi inntil vidare motsegn til planforslaget. 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 

plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 

 

 

Fagsaksbehandlar 

Automatisk freda kulturminne:  arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03 

 

 

Vedlegg:  Kartutsnitt med plankart og justert avgrensing av freda kulturminne 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Statens vegvesen, Region midt 
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Nesset kommune Asplan Viak AS

1 INNLEDNING
Nesset kommune har utarbeidet reguleringsplan for Haramsmarka i Eresfjord. Området
ligger langs fylkesveg 660. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til støyvarslingskart som
er utarbeidet for riks- og fylkesveger i fylket, og som viser at deler av reguleringsområdet
kommer innenfor gul støysone. Fylkesmannen har derfor pålagt kommunen å dokumentere
støyforholdene. Asplan Viak AS er engasjert for å lage støyutredning i tråd med retningslinje
T-1442/2012. Planområdets beliggenhet er vist med blå markør på Figur 1 nedenfor.

Figur 1 Planområdets beliggenhet vist med rødt flagg

Det regulerte arealet ligger i LNF-område med bestemmelser om spredt bolig- fritids- og
ervervsbebyggelse. Utsnitt fra plankartet er vist på Figur 2 nedenfor.

Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplanen for Nauste
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Reguleringsplankartet er vist i Figur 3 nedenfor. Mellom fylkesvegen og boligtomtene ligger
Husbybekken og en vegetasjonsskjerm. Et vegetasjonsbelte som er så smalt har ingen
støydempende effekt.

Figur 3 Reguleringsplan
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2 REGELVERK

2.1 Retningslinje T-1442/2012

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.

Med første utgave av denne retningslinjen ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veiet
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy og periodeinndelingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN-nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn.

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler krav som er relevante for det man kaller støyfølsom
bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av
begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse kravene.

Etter EU-direktivets bestemmelse skal LDEN beregnes som frittfeltverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter over terreng og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og
på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har
når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne støykotekart i
1,5 meter høyde over bakken, i tillegg til 4 meters høyde, for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der folk oppholder seg. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor
det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se
T-1442 for detaljer)

· Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

· Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt
hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke
særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.

2.1.1 Vegtrafikkstøy

Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøy.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (kl. 23 - 07)

Gul sone vegtrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone vegtrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB
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Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt og
vil i hovedsak kun være dimensjonerende ved svært høye andeler av tungtrafikk eller ved
høye andeler tungtrafikk i kombinasjon med lav ÅDT, evt. der bebyggelse ligger svært nær
veg.

2.1.2 Generelt

Retningslinje T-1442/2012 er gjeldende ved planlegging av støyende virksomhet inntil
eksisterende støyømfintlig bebyggelse eller ved planlegging av støyømfintlig bebyggelse ved
eksisterende støykilder, som i dette tilfelle er Fv 60.

Utdrag fra T-1442: "Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone,
skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på
de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med
planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende
støyforhold."

Dette har konsekvenser for bl.a. planløsninger for boenheter og plassering av
uteoppholdsareal. Planløsning må være kjent allerede på reguleringsplannivå for at ev.
avbøtende tiltak mot overskridelser av innendørs støynivåer i støyfølsomme rom skal kunne
beregnes. Likeledes skal man kunne dokumentere at hver boenhet har en stille side og en
privat uteplass med tilfredsstillende støyforhold. Iht. tabell 3 i T-1442, så skal minst ett
åpningsbart vindu på hvert oppholds- og soverom ligge på stille side.

Dersom retningslinjens anbefalinger kan tilfredsstilles gjennom avbøtende tiltak som ikke er
uforholdsmessig kostbare, bør ikke avvik fra anbefalte grenseverdier aksepteres. I forhold til
etablering av ny støyfølsom bebyggelse bør ikke høye kostnader ved å tilfredsstille
retningslinjens anbefalinger alene aksepteres som begrunnelse for avvik. Avvik bør først
aksepteres dersom både uforholdsmessig høye kostnader for avbøtende tiltak og hensynet
til samordnet areal- og transportplanlegging, eller eventuelt andre tungtveiende interesser,
etter en helhetsvurdering tilsier at avvik bør aksepteres. Slike interesser kan f.eks. være
estetikk, kulturminner og kulturmiljø. I vurderingen av hvor vidt avvik fra anbefalingene skal
tillates, bør et eller flere av kriteriene for avvik i T-1442 kapittel 3.2.1 være oppfylt.

2.2 NS 8175:2012

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike
bygningstyper". Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 2-2 nedenfor og skal dokumenteres
oppfylt for eksisterende boliger med støy over grenseverdi for gul støysone. Merk at for
fritidsboliger finnes det ikke krav til innendørs støynivå.

Tabell 2-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er
minstekrav.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder
Lp,AF,max (dB)

Natt, kl. 23 – 07
45
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2.3 Planbestemmelser
Kommuneplanen stiller ikke spesielle krav til behandling av støy, men Retningslinje for
behandling av støy i arealplanleggingen er listet opp som gjeldende for kommuneplanen.

Planbeskrivelse til reguleringsplanen omtaler støy i kapittel 8.3 som er gjengitt i Figur 4
nedenfor.

Figur 4 Planbeskrivelsens omtale av støy

3 FORUTSETNINGER OG METODE

3.1 Generelt

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Novapoint 19.35 basert på Nordisk metode for
beregning av vegtrafikkstøy. Metoden gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB, og gir et mer
detaljert resultat enn støyvarslingkartet som Fylkesmannen viser til.

Alle beregnede støyverdier presentert i denne rapporten er beregnet som frittfeltsverdier,
dvs. uten fasaderefleksjon. Dette må tas hensyn til ved eventuell detaljert beregning av
innendørs støynivå.

Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 4 meter høyde over terreng.
Beregningshøyden 4 meter over terreng er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. Beregningsnivået 4 meter over mark
påvirkes ofte lite av terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av
eventuelle støyskjermende elementer langs de aktuelle støykildene. Støykoter ved 4 meter
beregningshøyde avgrenser det man kaller støysoner. Beregninger utført i 1,5 meter høyde
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over terreng er mer representative for støy på uteplasser på bakkeplan og foran en lav 1.
etasje. Antydningsvis vil støynivået i 1,5 meter beregningshøyde ofte være ca. 1-3 dB lavere
enn ved 4 meter beregningshøyde, men dette vil avhenge mye av terrenget, lokale skjermer
og gjerder m.m.

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i
et rutenett. Støykoter er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i
enkeltpunkter.

For beregning av innendørs støynivå skal man ta hensyn til fasaderefleksjon, samt omgjøre
LDEN til A-veiet lydtrykknivå. Fasadenivåer for hver etasjehøyde for alle bygg med
støyfølsomme rom i støysonene må da beregnes. I foreliggende rapport er det beregnet
høyeste fasadenivåer for LDEN. Fasadenivåer gir en større nøyaktighet da det blir beregnet
ved hver eneste fasade, i motsetning til støysonene som interpolerer støynivåene mellom
beregningspunktene i det faste rutenettet. Altså er nøyaktigheten for støysonene bestemt av
oppløsningen på rutenettet.

På Figur 5Feil! Fant ikke referansekilden. vises sammenhengen mellom trafikkvekst og
støynivåøkning. Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i
trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i
en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert
vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB
økning av støynivå.

Figur 5 Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.

En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det
samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en
merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-1 nedenfor for oversikt.
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Tabell 3-1: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning av støynivå Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 – 3 dB Merkbart

4 – 5 dB Godt merkbart

5 – 6 dB Vesentlig endring

8 – 10 dB Dobbelt så høyt

3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger

3.2.1 Vegtrafikk

Støykilden er Fv 660, Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB1 og er vist i Tabell 3-2.
For støyberegningene er disse tallene framskrevet til år 2036 basert på prognoser for
trafikkframskrivning fra NTP2. Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-
1442 om at støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i
tid. Det henvises til Figur 5 og Tabell 3-1 for hvilken innvirkning trafikkøkningen har på
resultatene.

Tabell 3-2: Underlagsdata for vegtrafikk.

Støykilde

Dagens situasjon 2014 Fremskrevet situasjon 2036

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

Fv660 780 13 80 1000 13 80

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT.

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1,
gruppe 2 og gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014Feil! Bokmerke er ikke definert. og gruppe
3 er vurdert som representativ for vegen siden strekningen har stort innslag av turisttrafikk
om sommeren.

1 Nasjonal vegdatabank

2 Nasjonal transportplan
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Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk.

4 KONKLUSJON
Resultatet av støyberegningen er vist på vedlagte tegning TX001.Den viser støysoner i
høyde 4m over terrenget, og stadfester at intensjonen i planomtalen som gjengitt i Figur 4
om at det ikke tillates bygging i gul sone er oppfylt. Støynivået på oppholdsplasser på
bakkeplan vil være lavere enn dette, jfr. avsnitt 3.1.

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 %

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 %

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 %
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VEDLEGG A: VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER

Begrep Benevning Forklaring

A-veid lydtrykknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA,
angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA-
verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.

A-veiet, ekvivalent
støynivå for dag-
kveld-natt

LRDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07

A-veide nivå som
overskrides 5 % av
tiden, Fast

LR5AF L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to
måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en
referanseverdi.

Ekvivalent lydnivå LRekv,T

LRA,ekv,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall,
f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer.  Noen
ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt
er det underforstått.

Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende
bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i
en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte om ”frittfelt” i
motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der refleksjoner fra
fasaden bidrar til å øke lydnivået

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.

Maksimalt lydnivå LRmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks er
svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant
som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha
entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som
overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy
(1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss
prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære
og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for
ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de
fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet
2000 - 4000 Hz

Veiekurve – C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved
høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste
og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.

ÅDT ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy som
passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager.
Antall tunge kjøretøy settes som en andel i prosent.
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1 Orientering

Vi er engasjert av Nesset kommune for å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med nytt boligfelt
i Eresfjorden. Undersøkelsene omfatter både prøvetaking og boring med geoteknisk borerigg.

2 Formål

Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk prosjektering for
planlagte arbeider.

Hensikten med denne datarapporten er å:

� presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet
� beskrive registrerte grunnforhold

Konkret rådgivning eller prosjektering er ikke innbefattet her.

3 Felt- og laboratoriearbeid

Feltarbeidet er utført i uke 49 under ledelse av vår boreleder Øystein Grovehagen.

Boringene er utført med Geomachine GM100. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar
med standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 4 og Ref. 5.

Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning 101.
Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 1.

Undersøkelsene omfatter 4 totalsoneringer og 2 representative prøveserier.

Laboratoriearbeidet er utført i uken etter avsluttet feltarbeid. En oversikt over prøver som er tatt
opp i felten og utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 2.

Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref. 2.

4 Grunnforhold

Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og enkeltboringer i Tegning 101 til
104. Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A og B. Det vises spesielt til Tabell 2 og Tegning
102-103 for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater.

Posisjon 1, 3 og 4 er boret til ca. 20 meter og posisjon 2 ned til ca. 40 meter uten å nå berg.

Løsmassene er stort sett løse til middels fast hele veien. Men i posisjon 2 er det registrert noen
tynne sjikt med litt mer motstand. I posisjon 3 og 4 er det et fastere lag helt i toppen. Ut fra
resultata fra laboratoriet kan prøvene tolkes som sandig grus med humus.

Det er ikke funnet kvikkleire eller sprøbrudd material i noen av de undersøkte posisjonene.
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6 Tabeller

Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder
Posisjon/ID Koordinater terrengpunkt

UTM/EUREF 89 NN1954
Type Bordybde i

(m)
X Y Z Løsm. Berg

1 6950111.8 454715.2 5.9 Total Prøve 20.5 -
2 6950142.5 454757.3 6.1 Total Prøve 39.7 -
3 6950173.3 454807.3 5.5 Total 20.5 -
4 6950223.7 454841.8 5.1 Total 21.0 -

Typebetegnelse: Total = totalsondering, Prøve = prøveserie, CPT = Trykksondering

Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid

Pos.
/ID

Dybde
[m]

Analyse-
metode Klassifisering

Vann-
innhold

%

Gløde-
tap
%

1 1.0-2.0 W Sandig Grus 5.5

3.0-4.0 W Sandig Grus 7.5

10.5-11.5 W, GL Humusholdig Grusig Sand 18.1 1.9

18.0-19.0 W Fin sand (med litt silt?) 22.0

19.0-19.5 W, GL Sand med noe humus (litt silt?) 16.4 0.6
2 3.5-4.5 W Sandig Grus 7.5

4.5-5.0 W Sandig Grus med litt humus 8.0
6.5-7.5 W, GL Humusholdig Sandig Grus 9.5 1.4

9.0-10.0 W Sandig Grus med litt humus 10.4

10.0-11.0 W Sand 16.2

13.0-14.0 W, GL Sand med noe humus 15.0 0.8

Utført i lab: W = vanninnhold og klassifisering, GL = glødetap. Jordartsklassifisering basert på
korngraderingsanalyser er markert med fet skrift . Andre prøver er bare visuelt klassifisert.
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 INNLEDNING 
Asplan Viak har på oppdrag fra Nesset kommune gjort en vurdering av flomfaren i 
forbindelse med planlagt nytt boligområde Haramsmarka. Det er beregnet dimensjonerende 
flom, samt utført en vannlinjeberegning for 200-årsflom. 

 

Figur 1. Prosjektområdet Haramsmark innerst i Eresfjorden, med Husbybekken rennende gjennom 

1.1 Krav til sikkerhet mot flom 
Sikkerhetskravet for utbygging er gitt i TEK 10 § 7.2. Sikkerhetsklasse mot flom i et 
boligområde vil være F2, med krav om sikkerhet mot 200-årsflom.  

1.2 Løsmasser, erosjonsfare 
NGUs løsmassekart viser at prosjektområdet i hovedsak består av elve- og 
bekkeavsetninger, i praksis grus/sand av uspesifisert fraksjon/tykkelse. Dette medfører 
generelt noe mindre fare for erosjon enn om grunnen hadde bestått av finere stoff som leire 
eller morenemasser. 

1.3 Skred og øvrig naturfare 
Prosjektområdet er sjekket mot ulike faresonekart i NVE Atlas.  

Kvikkleire: Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire, selv om det ligger 
under marin grense. 

Fjell-/løsmasse-/snøskred: Selve prosjektområdet ligger ikke direkte innenfor 
aktsomhetssone for noen av skredtypene, men jo nærmere en kommer fjellsiden, desto mer 
øker skredrisikoen 

Generell flomrisiko: Området ligger i et generelt aktsomhetsområde for flom. NVE har ikke 
foretatt detaljert flomsonekartlegging i området. Det er for øvrig lagt til grunn for de videre 
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beregningene at Eira ikke utgjør noen fare for boligområdet under en 200-årsflom, da denne 
elva er regulert.  

 

Figur 2. Aktsomhetssoner for fjell-, løsmasse- og snøskred (NVE Atlas). Det avmerkede punktet angir registrert 
skredhendelse. 

 

Figur 3. Generelt aktsomhetsområde for flom (NVE Atlas).  
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1.4 Stormflo 
 Da området ligger nær kysten kan stormflo (med eller uten samtidig flom i bekken) utgjøre 
en risiko. Det er antatt et dimensjonerende stormflonivå på 2,31 moh (NN54). Tallet er hentet 
fra DSBs estimater for havnivåstigning (2009). Til DSBs tall på 2,21 moh for 
Sunndalsøra/Molde er det lagt til 0,1 m for å gå fra 100 til 200 års stormflonivå, jfr 
«Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging» (Klimatilpasning Norge 2012). Da 
prosjektområdet ligger mellom kote 4 og 5 legges det til grunn at stormflo ikke vil utgjøre en 
fare for området. 

1.5  Henvisninger 
[1] Håndbok N200, Veibygging, Statens Vegvesen, Juni 2014 
[2] Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt, NVE 7-2015.  
[3] Retningslinjer for flomberegninger, NVE 04-2011 
[4] Vassdragshåndboka, NVE, 2010 

 FLOMBEREGNING 

2.1 Grunnlag/forutsetninger 
Husbybekkens nedslagsfeltet er på 5,8 km2 ved samløpet med Eira, beregnet med NVEs 
NEVINA-tjeneste. Feltet oppstrøms starten av boligområdet er på 4.9 km2, og rett nedstrøms 
er nedslagsfeltet på 5.1 km2. Beregning av dimensjonerende flom baserer seg på 
feltparameterne vist i figur 4. 

 

Figur 4. Nedslagsfelt rett nedstrøms prosjektområdet (NEVINA) 
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Det er benyttet flere ulike metoder for å estimere 200-årsflommen: Nasjonalt formelverk for 
små felt, flomfrekvensanalyse med sammenligningsstasjoner, og den rasjonelle metode. 
Dette gir ekstra sikkerhet framfor å basere seg på kun en metode. 

2.2 Nasjonalt formelverk for små felt 
I forbindelse med NIFS-prosjektet har et nasjonalt formelverk for flomberegninger i små felt 
blitt etablert. Formelverket beregner middelflom Qm og vannføringer med høyere 
returperioder QT, direkte på kulminasjonsverdier, for små uregulerte nedbørfelt (< 50 km2).  

Beregningen er basert på tre parametere: Normalavrenning, effektiv sjøprosent og areal. 
Beregning med formelverket gjør det mulig å kvantifisere usikkerheten (95 % konfidens-
intervall) i beregningen.  For detaljer henvises det til NVE sin veileder, flomberegninger i små 
uregulerte felt [2].  

Formel for middelflom (kulminasjon): 

  𝑄𝑄𝑀𝑀,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 18.97 𝑥𝑥 𝑄𝑄𝑁𝑁0.864 𝑒𝑒−0.251�𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆     

Vekstkurven som gir QT(200)/Qm beregnes med formelen som er nærmere beskrevet i [2]. 
Dette gir følgende verdier (uten klimapåslag) for dimensjonerende flom rett nedstrøms 
prosjektområdet: 
Tabell 1. Beregnede flomverdier i m3/s (kulminasjon) 

  Lav Median Høy 
QM 2.76 5.53 11.06 
Q5 3.40 6.79 13.58 
Q10 3.97 7.94 15.88 
Q20 4.59 9.17 18.35 
Q50 5.51 11.02 22.03 
Q100 6.31 12.62 25.24 
Q200 7.22 14.44 28.88 
Q500 8.62 17.24 34.49 
Q1000 9.86 19.72 39.43 

Dette gir følgende spesifikke flomverdier (l/s/km2): 

Tabell 2. Flomverdier i l/s/km2 (kulminasjon) 

  Lav Median Høy 
QM 542.03 1084.06 2168.12 
Q5 665.76 1331.52 2663.04 
Q10 778.61 1557.23 3114.46 
Q20 899.46 1798.92 3597.85 
Q50 1080.00 2160.01 4320.02 
Q100 1237.09 2474.17 4948.34 
Q200 1415.61 2831.22 5662.45 
Q500 1690.55 3381.10 6762.20 
Q1000 1933.00 3866.00 7732.01 
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2.3 Flomfrekvensanalyse med sammenligningsstasjon 
Flomfrekvensanalyse med skalerte verdier fra et referansevassdrag er en god metode hvis 
det ikke finnes vannføringsmålingsdata i det aktuelle vassdraget som analyseres.  Metoden 
forutsetter at referansevassdraget har lignende feltegenskaper, og at datakvalitet og 
datamengde er tilstrekkelig for en statistisk analyse. Følgende nærliggende målestasjoner 
ble valgt som sammenligningsstasjoner: 

Tabell 3. Sammenligningsstasjoner for flomfrekvensanalyse. Feltegenskaper fra NEVINA med mindre annet er 
angitt.  

Stasjon Areal 
(km²) 

ASe 
(%) 

qN 
(l/s/km²) 

Måle-
periode 

(år) 

QM 
m3/s 

(kulm.) 
Fra [2] 

qM døgn  
(l/s/km2) 

Fra  
Hydra II 

Døgn/ 
Kulm. 
Fra [2] 

qM 
l/s/km2 
kulm. 

Q200/ 
QM 
Fra 
[2] 

(Prosjektfelt) 5.1 0 47.5   5.53 (1) 520.78 (2) 2.08 (3) 1084.31 (4) 2.61 

104.22.0 
Midtre 
Mardalsvatn 

13.7 4.15 56.51 27 10.66 540.97 1.28 692.44 2.54 

114.1.0 
Myra 16.4 0.01 47.23 22 21 653.56 1.88 1228.69 1.62 

111.10.0 
Nauståa 24.8 0.32 70.95 32 28.74 603.50 1.82 1098.37 3.96 

(1) Medianverdi for middelflom (kulminasjon) fra Tabell 1 
(2) Estimert døgnverdi for spesifikk middelflom i prosjektfeltet. Gitt av (4) dividert med (3) 
(3) Estimert faktor for Qmomentan/Qdøgn i prosjektfeltet, beregnet ved hjelp av formel i [3] 
(4) Spesifikk middelflom (kulminasjon) fra Tabell 2 

Seriene er analysert i Hydra II for å finne spesifikk middelflom. Q200/QM er hentet fra [2].  

I utgangspunktet ser stasjon 114.1 ut til å være den som ligner mest på prosjektfeltet. Denne 
har laveste effektive sjøprosent, mest lik normalavrenning, og også best kurvekvalitet for 
flom. Middelflommen (døgnverdi) har derimot det største avviket med prosjektfeltets verdi, og 
forholdstallet Q200/QM er også den laveste av de valgte stasjonene. 

Det viser seg at dette feltet har et noe annet flomregime enn de andre stasjonene, pga. av at 
det ligger mye nærmere kysten. Feltet er mer preget av årsflommer, mens de to andre 
feltene har en mer markant vårflom (pga. snøsmelting i fjellene). Store flommer forekommer 
riktignok også på høsten i disse feltene. På grunn av dette velges det å legge mindre vekt på 
tallene fra 114.1. De to øvrige stasjonene har middelflom nær den som er beregnet for 
prosjektfeltet, og dette tyder på at småfeltsformelen gir et godt estimat på middelflom. 
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Figur 5. Flerårsstatistikk fra stasjon 114.1. Det er ingen markant vårflomperiode som man kunne forvente i et felt 
som ligger lengre inn i landet. Feltet preges av årsflommer, typisk for felt nær kysten. 

 

Figur 6. Flerårsstatistikk for 111.10. Dette feltet ligger geografisk nærmere prosjektfeltet og antas å ha et lignende 
flomregime med en markant vårflomperiode, men også med større regnflommer på høsten 

Av de to resterende målestasjonene 104.22 og 111.10 er nok 111.10 den som som ligner 
mest på prosjektfeltet, selv om feltarealet og normalavrenningen er vesentlig større. 
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Spesifikk middelflom (kulminasjon) er også veldig nær verdien beregnet med formelverk for 
små felt. Stasjonen har riktignok bare middels kvalitet på flomkurven. 104.22 har bra kvalitet 
på flomkurven, og feltstørrelse og normalvannføring ligger nærmere den til prosjektfeltet. 
Effektiv sjøprosent er derimot en del større, hvilket vil dempe flommene mer enn i 
prosjektfeltet.  

Da ingen av sammenligningsfeltene utmerker seg klart i alle kategorier, legges det til grunn 
at det er verdien for middelflom beregnet med småfeltsformelen som gir det beste estimatet 
på middelflommen i prosjektfeltet. For å estimere 200-årsflommen i prosjektfeltet benyttes 
Q200/QM-faktoren fra hver av de to målestasjonene, samt snittet av de to, multiplisert med 
middelflommen beregnet med småfeltsformelen: 

Tabell 4. Q200 beregnet med sammenligningsstasjoner 

  m3/s l/s/km2 
Q200 median med småfeltformel 14.43 2830.06 
Q200 med stasjon 104.22 14.05 2754.16 
Q200 med stasjon 111.10 21.90 4293.88 
Q200 med snitt av 104.22 og 111.10 17.97 3524.02 

 

Verdiene samsvarer godt med verdiene fra småfeltsformelen, og ligger godt innenfor 
konfidensintervallet (Tabell 1). 

2.4 Den rasjonelle metode 
Den rasjonelle metoden er beskrevet i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging [1]. 
Formelen kan ifølge N200 brukes for felt opp mot 5 km2. Derimot anbefaler 
Vassdragshåndboka [4] at formelen kun benyttes for felt opp til 0,2-0,5 km2 og bare for 
urbane felt.  Den rasjonelle formelen baseres på målt nedbør. De nærmeste stasjonene med 
gyldig IVF-kurve er Sunndalsøra III og Molde/Nøisomhed. For konsentrasjonstid lik 60 min 
har de to stasjonene ganske sprikende verdier (108,6 for Molde og 39.1 for Sunndalsøra). 
Det velges derfor å benytte snittverdien av de to stasjonene (70 l/s/ha) som dimensjonerende 
nedbørsintensitet. Klimafaktor som skal brukes er 1,4.  Avrenningen (Q) er gitt ved: 

   𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 × 𝑖𝑖 × 𝐴𝐴 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝐾𝐾 

Hvor   Q = avrenning (l/s) 
C = avrenningsfaktor, (-) 
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s ha) 
A = feltareal (ha) 
Kf = Klimafaktor 

Resultatet er gitt i Tabell 5: 

Tabell 5: 200-årsflom beregnet med den rasjonelle metode:  

A 
Areal 

C 
Avrenningsfaktor 
(vektet snitt) 

tc 

konsentrasjonstid 
i 
regnintensitet 

Klimafaktor Q200 (med 
klimafaktor) 

(ha) (-) (min) (l/s ha) (-) (m3/s) 
510 0,50 64 (~60) 70 (snitt) 1,4 23.4 
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Konsentrasjonstiden til nedbørfeltet (naturlig felt), tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet 
etter formelen gitt i Håndbok N200 [1] 

   𝑡𝑡𝑐𝑐 = 0,6 × 𝐿𝐿 ×𝐻𝐻−0,5 + 3000 × 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠  

   𝑡𝑡𝑐𝑐 = 63,7 min  ≈ 60 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 

der 

L (lengden av nedbørfeltet)     = 3500 m 
H (høydeforskjellen i nedbørfeltet)    = 1096 m 
Ase  (effektiv sjøprosent, forholdstall (0≤Ase ≤1))  = 0,0001 

  

2.5 Oppsummering 
Resultatene fra de ulike metodene er oppsummert i Tabell 6: 

Tabell 6. Resultater fra ulike beregningsmetoder. Verdier i m3/s 

 

 

Medianverdien fra de ulike metodene samsvarer godt, så for videre beregninger legges 
gjennomsnittsverdien av disse til grunn.  

Med klimafaktor 1,4 blir dimensjonerende flom 23.4 m3/s.  

Verdiene for høyt/lavt estimat vil riktignok også benyttes for å teste følsomheten i 
vannlinjemodellen. 

 VANNLINJEBEREGNING 

3.1 Grunnlag/forutsetninger 
Det er benyttet HEC-RAS versjon 5.0.1. Programmet er utviklet av U.S. Army Corps of 
Engineers og er standardverktøy for endimensjonale vannlinjeberegninger. Versjon 5.0.1. 
kan også utføre todimensjonale beregninger, hvilket kan gi bedre resultater i flate områder 
der flomvann ikke nødvendigvis beveger seg i samme retning som elva. 

Det er utarbeidet terrengmodell i ArcGIS, basert på FKB-data og innmålte tverrprofiler og 
terrengpunkter (Figur 7). Ut fra denne genereres det inputdata til Hec-Ras (Figur 8).  

Metode Lavt estimat Median Høyt estimat 
Formelverk for små felt 7.22 14.44 28.88 
Frekvensanalyse med QM 
fra småfeltsformel 14.05 17.97 21.90 
Rasjonelle metode (uten KF)  17.71  
Snitt  16.71  
Valgte verdier 7.22 16.71 28.88 
Valgte verdier med KF = 1,4 10.11 23.39 40.43 
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Figur 7. Terrengmodell av FKB-data og målte data. Innmålte profiler i lilla. De endelige tverrprofilene (grønne) 
som brukes i beregningene er en kombinasjon av innmålingsdata og FKB.  
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Figur 8. Modelloppsett med profilnumre i Hec-Ras. Grå profiler indikerer kulvert/bro som krysser elva. 
Profilnummer 612 til 911 dekker planområdet  
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Det er lagt inn to kulverter i modellen. Det finnes også mindre gangbroer som krysser elva 
men disse antas å ikke ha vesentlig betydning for resultatet. 

 

Figur 9. Tverrsnitt for kulverter 

3.2 Beregningsscenarier 
For den endimensjonale beregningen kjøres følgende scenario: 

1) 200-årsflom (Q200) i Husbybekken mot 200 års stormflonivå (2,31 moh).  

Det benyttes tre vannføringsverdier som vist i tabell 6, en for laveste estimat, en for median 
og en for øvre estimat. Det benyttes klimafaktor 1.4.  

 

3.3 Mannings tall/kalibrering 
Det er benyttet ruhetsverdi på 0.04 for bekkens hovedløp, og 0.07 for sidearealet. Det har 
ikke vært mulig å innhente historiske samtidige verdier for vannføring og vannstand i elva, så 
Manning-verdiene i modellen er basert på middels konservative erfaringsverdier. 
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3.4 Resultater 

 

Figur 10. Lengdeprofil med beregnet vannlinje 

Ut fra lengdeprofilet ser en at vannstanden forbi planområdet ligger fra ca. 5.9 moh. (profil 
911) til ca. 3.85 moh. ved Coop/profil 612. (Basert på det øvre estimatet av 200-årsflommen). 
Nøkkeltall for de respektive profilene er listet under. 

Tabell 7. Nøkkeltall for planområdet fra 1D-vannlinjeberegning 

Stasjon/profil Scenario Q Total Vannstand Snitthastighet 
    (m3/s) (m) (m/s) 

911 Q200 lav + KF 9.71 5.01 0.89 
911 Q200 median + KF 22.47 5.56 1.37 
911 Q200 max + KF 38.84 5.92 0.08 
          
826 Q200 lav + KF 10.11 4.77 1.43 
826 Q200 median + KF 23.39 5.35 0.08 
826 Q200 max + KF 40.43 5.27 0.14 
          
773 Q200 lav + KF 10.11 4.52 1.64 
773 Q200 median + KF 23.39 5.03 2.14 
773 Q200 max + KF 40.43 5.11 0.15 
          
612 Q200 lav + KF 11.49 3.51 0.71 
612 Q200 median + KF 26.6 3.77 1.03 
612 Q200 max + KF 45.98 3.85 1.59 
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Utstrekning på beregnet vannflate er vist i Figur 11. I følge beregningen vil kun deler av 
planområdet være direkte påvirket av 200-årsflommen. Terrengmodellen er riktignok 
grovmasket her, så det bør legges til grunn at hele planområdet vil bli påvirket av flom. 

 

Figur 11. Beregnet utstrekning av vannflate gjennom prosjektområdet med middels og høyt estimat for 
dimensjonerende flom. Medianestimatet i turkis, maksestimatet i grå/blå. 

 

3.4.1 Følsomhetsanalyse 

For å teste følsomheten i modellen økes ruhetsverdiene med 50 %. For maksimalestimatet 
gir ikke dette noen dramatiske konsekvenser utover en viss økning i vannflatas utstrekning. 
For medianestimatet er konsekvensene av ruhetsøkningen større. Dette gir en ytterligere 
økning i vannflatas utstrekning, samt ekstra vannfylt areal på deler av planområdet som ikke 
var påvirket ved beregning med standard ruhetsverdier. Dette er vist i fig. 12. 
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Figur 12. Effekten av 50 % økning i ruhetsverdier. Medianestimatet for Q200 (grønn) gir størst vannfylt areal i 
planområdet. Maksestimatet med økte ruhetsverdier er vist i rødt, mens maksestimatet med originale 
ruhetsverdier er i lyseblått 

 

3.5 Forenklet todimensjonal modell 
For å teste gyldigheten av 1D-beregningen er det utført en forenklet 2D-beregning. En slik 
beregning er bedre egnet for flate områder, men avhenger av en mest mulig eksakt 
terrengmodell, helst basert på laserdata. Broer og kulverter lar seg heller ikke modellere uten 
betydelig bearbeiding, så disse er ignorert i 2D-modellen. Det er generert et rutenett på 
25x25 m og lagt inn en vannføringskurve (Figur 13) basert på maksestimatet for 200-
årsflommen. 
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Figur 13. Konstruert vannføringskurve til forenklet 2D-modell 

 

Beregningen viser (som forventet) en noe mindre utstrekning av vannflata sammenlignet 
med 1D-modellen, men fortsatt flomfare for planområdet. Det velges derfor å legge 1D-
modellen til grunn for de videre vurderingene, da denne gir størst sikkerhetsmargin. 

 

Figur 14. Beregnet vannflate med forenklet 2D-modell 
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3.6 Usikkerhet i beregningene 
Følgende usikkerhetsfaktorer spiller inn: 

• Usikkerhet i høydegrunnlag. Størsteparten av terrengmodellen tar utgangspunkt i 
femmeterskoter. En terrengmodell basert på enmeterskoter eller laserdata ville gitt 
mer presise beregninger 

• Usikkerhet i valgte ruhetsverdier. Ruhetsverdier bør ideelt sett kalibreres inn, men 
følsomhetsanalysen indikerer at små endringer i ruhetsverdi trolig ikke har vesentlig 
effekt for resultatet.  

• Usikkerhet i inngangsdata/flomstørrelser. Flomberegninger er alltid beheftet med 
usikkerhet, men ved å benytte flere beregningsmetoder reduseres usikkerheten noe. 
Ytterligere sikkerhet oppnås ved å benytte maksestimater heller enn min/median.   

 OPPSUMMERING 
Beregningene viser at en 200-årsflom i Husbybekken mest sannsynlig vil påvirke 
planområdet. Høyeste vannstand gjennom planområdet er beregnet til å ligge mellom 5.9 og 
4.85 moh. Største gjennomsnittlige vannhastighet gjennom planområdet under 200-årsflom 
er ca. 2.1 m/s, hvilket betyr at reell hastighet i enkelte punkter vil være høyere enn dette. 
Dette indikerer at det kan være nødvendig med erosjonssikring av bekkeskråninger. 
Eventuell erosjonssikring må detaljprosjekteres i senere fase. 

 AKTUELLE TILTAK 
For å sørge for sikkerhet mot flom er det flere tiltak som bør vurderes. I første rekke bør det 
ut fra de beregnede vannstandene settes krav til minste byggehøyde, f.eks. beregnet 
vannstand pluss minimum 0.5 m (etter Håndbok 185, SVV). Deretter bør det vurderes 
erosjonssikring av bekkens sideskråninger for å hindre utgraving ved flom. En flomvoll kan 
også være et aktuelt tiltak for å øke sikkerheten. For øvrig anbefales det å beholde et belte 
av vegetasjon (skog) mellom boligområdet og bekken. Dette vil bremse (dog ikke hindre) 
flomvannet, samt redusere erosjonsrisikoen noe. 

Det kan også være verdt å se på muligheten for å anlegge flomvei/flomløp ned mot Eira, da 
terrenget i hovedsak faller den veien. Ved en situasjon med lokal flom i Husbybekken kan det 
være at vann vil kunne avledes ned mot Eira, forutsatt at denne ikke også er flomstor. Som 
nevnt i kapittel 1.3 er det lagt til grunn at Eira ikke utgjør noen fare for planområdet da elva er 
regulert. 

 VEDLEGG 
Vedlegg 1: Flomsonekart for planområdet 

Vedlegg 2: Lengdeprofil for vannlinjemodellen 

Vedlegg 3: Tabell med beregningsresultater 

Vedlegg 4: Tverrprofiler 
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Sluttbehandling - Reguleringsplan for Langfjorden naustområde del 
III 

Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser Langfjorden hyttefelt 

2 Høringsuttalelse - naustområde Langfjorden hyttefelt - Linda og Frank Håvard Pettersen 

3 Høringsuttalelse - naustområde Langfjorden hyttefelt - Martin Hauge 
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5 Uttale til offentlig ettersyn - reguleringsplan for naustområde i Langfjorden hyttefelt del III 

6 Detaljregulering - reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt, Naustområde - fråsegn ved 
offentleg ettersyn 

7 Klage på reguleringsplan for naustområde i Langfjorden hyttefelt 

8 Reguleringsplan - Langfjorden hyttefelt del 3 - bygging av naustrekke. Fråsegn til offentlig 
ettersyn 

9 Planbeskrivelse - Langfjorden naustområde del III 

10 26 07 2016 Reguleringsbestemmelser - Langfjorden naustområde del III 
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Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, Reguleringsplan for 
Langfjorden naustområde del III, planident 1543201503, med følgende tillegg i 
reguleringsbestemmelsene; 

- Det tillates bygging av inntil 10 naust i planområdet.  

 

Reguleringsplan for Langfjorden naustområde del III opphever deler av reguleringsplan for 
Langfjorden hyttefelt del II, K-sak 047/10.  

 

 

Arkiv: L12 
 

Arkivsaksnr: 2016/236-11 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Saksopplysninger 

Nesset formannskap vedtok i møte 03.03.2016, sak 026/2016 å legge forslag til reguleringsplan for 
naustområde i Langfjorden hyttefelt del III ut til offentlig ettersyn.  

 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av inntil 15 naust.  

Høringsfristen ble satt til 10.04.2016. Det er mottatt følgende innspill/merknader til planforslaget: 

 

Merknad/ 
innspill fra 

 Vurdering/kommentar 

Linda og Frank 
H. Pettersen, 
20.03.2016 

De er eiere av 
fritidseiendommen GID 
059/080 og mener de vil 
bli berørt av mye trafikk 
og støy dersom det blir 
bygget 15 naust i området. 
Mener de var forespeilet at 
de som kjøpe hytte ved 
sjøen skulle få fortrinnsrett 
til å kjøpe naust til hytta 

I planforslaget som ble lagt ut til offentlig 
ettersyn er det lagt opp til bygging av inntil 15 
naust. Tiltakshaver har senere signalisert at 
antall naust kan reduseres til f.eks. 10 naust. 
Rådmannen foreslår at det presiseres i 
bestemmelsene bygging av inntil 10 naust.   

Det å avgjøre hvem som skal få kjøpe naust/ 
nausttomt i området er en privatrettslig avtale 
som ikke tas inn i reguleringsbestemmelsene.  

Martin Hauge, 
21.03.2016 

Mener planforslaget har 
for stort antall naust og vil 
gi generere stor trafikk. 
Har hatt kjennskap til 
prosjektet siden oktober 
2015 men da ble det 
forespeilet færre antall 
naust.  

I revidert reguleringsbestemmelser foreslås det 
at det tillates bygging av inntil 10 naust i 
området.  

NVE, 01.04.2016 Har ingen merknader til at 
formålet endres fra 
fritidsboliger til naustrekke 

Tas til orientering. 

Statens 
vegvesen, 
29.03.2016 

Har ingen merknader til 
planforslaget. 

Tas til orientering.  

Møre og 
Romsdal 
fylkeskommune, 
07.04.2016 

Har ingen merknader til 
planforslaget, men det må 
bli en tydelig og felles 
navnebruk i 
planbeskrivelsen, plankart 
og bestemmelser.  

Reguleringsplanen foreslås å gå under følgende 
benevning; «Reguleringsplan for Langfjorden 
naustområde del III». 

Berit Simonsen, 
10.04.2016 

Mener 15 nausttomter blir 
for mange. Trodde 
eventuelle nausttomter var 
for de nærmeste hyttene i 
feltet. Mener 
naustbebyggelse kan 
medføre støy fra båtpuss 
og økt trafikk. Oppfatter 
det slik at 
gjennomgangstrafikken 
frem til rorbuene og 
båthavna vil gå gjennom 
planområdet.  

I revidert reguleringsbestemmelser er det satt ei 
grense på bygging av inntil 10 naust. Det å 
beskrive eventuell ulempe med støy og økt 
trafikk vil være vanskelig å forutsi. Når det 
gjelder adkomst til småbåthavna og rorbuene 
vil den ikke endre seg fra dagens situasjon. 
Dersom det blir et problem med motorisert 
ferdsel fra naustområdet og bort til 
småbåthavnen bør tiltakshaver vurdere 
veibom/stengsel for å unngå uønsket 
gjennomkjøring.  



Fylkesmannen i 
M&R,  
06.04.2016 

Ei foreslått nautrekke på 
inntil 15 naust bør med 
fordel bestå av mindre 
naustlengder av 3-5 naust. 
Kommunen må og vurdere 
om aktiviteten med bl.a. 
båtpuss kan komme i 
konflikt med 
hyttebebyggelsen i 
området.  

I revidert regulerings-bestemmelser er det satt 
ei grense på bygging av inntil 10 naust. Det å 
beskrive eventuell ulempe med støy og økt 
trafikk vil være vanskelig å forutsi. I 
planbeskrivelsen er det nevnt at naustrekka 
skal dekke et behov for lagring av fiskeutstyr, 
båt, båthenger mv. Rådmannen ser for seg at 
naustene blir benyttet til vinterlagring av båter 
som i sommersesongen ligger i småbåthavna. 
Ellers vil det nok være noe personlig 
oppfatning av hva som oppleves som støy.   

 

 

 

Vurdering 

Rådmannen viser til kommentarer til innkomne merknader. 

Reguleringsplan for Langfjorden naustområde del III godkjennes med følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene: 

- Det tillates bygging av inntil 10 naust. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV LANGFJORDEN HYTTEFELT, DEL III 

NESSET KOMMUNE 

OMRÅDE FOR NAUSTBEBYGGELSE  

Egengodkjent i Nesset kommune   : 

Forslag til beskrivelse er datert   : 11.02.2016 

Forslag til reguleringsplan er datert   : 15.02.2016 

Forslag til reguleringsbestemmelser er datert : 16.02.2016 

 

0. GENERELT 

0.1 Det regulerte område er på plankart vist med plangrense 

0.2 Planområde er regulert til formål:  

Pbl § 12.5, punkt 1 Bebyggelse og anlegg. 

Pbl § 12.5, punkt 2  Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

1. OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Område for naustbebyggelse 

1.1. Området bebygges med naust som i hovedsak blir stående i rekke.  

Maksimal størrelse for naust er 40 m². Alternativt kan naustene oppføres 

som selvstendige naust. Tak utformes som saltak med takvinkel fra 30-45 

grader. Fargevalget på naustene skal være tilnærmet det som benyttes på 

naust i distriktet. Maks byggehøyde fra planert terreng til gesims er 4,5 

meter. 

1.2. Naust kan ikke innredes til varig opphold. 

 

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg 

 Området skal benyttes til veiadkomst for fritidsboligene gnr 59, bnr 75, gnr 59 

bnr 79, gnr 59 bnr 80, gnr 59 og bnr 82, gnr 59 bnr 76 og gnr 59 og 83 - 

naustområdet. 

 

2.2 Annen veggrunn 

Dette er areal mellom vei og andre arealer. Området skal gis en tiltalende 

utseende. 
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 23R8FU

Registrert dato: 20.03.2016 20:25:55

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Linda og Frank Håvard
Etternavn

Pettersen
Adresse

Sørteigen 1
Postnummer

6416
Poststed

MOLDE
Telefon

98822841
E-post

lindasrong@hotmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
£ Kommunereformen
£ Gang- og sykkelvei til Rød
£ Haramsmarka boligfelt i Eresfjord
T Nausteområde Langfjorden hyttefelt
Dato på kommunens høringsbrev

14.03.2016
[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

Etter å ha motat planbeskrivelse-reguleringsplan for del av Langfjorden hyttefelt, del 3 Nesset kommune område
for naustbebyggelse.

Som eier av hytte på gards nr 59 og bruks nr 80 blir vi direkte berørt av mye trafikk og støy dersom det blir bygget
15 naust mot sør, rett foran innkjørselen og foran vår hytte.

Vi kjøpte hytten i oktober 2014 og ble forespeilet om at det skulle bygges naust til de som kjøpte hytte ved sjøen.
Dette skulle settes opp i ettertid og vi skulle få fortrinnsrett til å kjøpe naust til hytten.

Ut i fra planbeskrivelsen som foreligger er det planlagt 15 naust, og vi er redd for at det blir mye trafikk og støy fra
andre som ikke har hytte i område og at vi ikke får ro rett utenfor hytta våres.

Vi går derfor imot at det skal bygges så mange som 15 naust.

Vi håper at dere viser forståelse for oss som blir direkte berørt av støy og trafikk.

med vennlig hilsen
Linda og Frank Håvard Pettersen
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: U4I3N2

Registrert dato: 21.03.2016 10:04:10

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig
Opplysninger om innsender
Fornavn

Martin
Etternavn

Hauge
Adresse

Bolsøyveien 12
Postnummer

6415
Poststed

MOLDE
Telefon

95743270
E-post

marthau3@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
£ Kommunereformen
£ Gang- og sykkelvei til Rød
£ Haramsmarka boligfelt i Eresfjord
T Nausteområde Langfjorden hyttefelt
Dato på kommunens høringsbrev

[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

Vi reagerer på antallet naust og den trafikken dette vil medføre. Vi har kjent til prosjektet siden oktober, men da ble
vi forespeilt langt færre naustbygg. Vi vil få trafikken helt innpå hytta vår som ligger lengst mot øst i hyttefeltet.



Vi syner til Dykkar brev dagsett 15.3.2016. Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan for Langefjorden 

hyttefelt. Føremålet med reguleringsplanen er å endre eksisterande regulering frå fritidsbustader til naust.

NVE har ingen merknad til at ein endrar området frå fritidsbustader til naustrekke.

Med helsing

Terje Systad
Overingeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Arealplan, Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 59 

E-post: tes@nve.no
Web: www.nve.no
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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 Linda Heimen / 90133422 16/45596-2 2016/236-6 29.03.2016 

     

      

Uttale til offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Langfjorden hyttefelt 

- del III - Nesset kommune  

 

 

Statens vegvesen har ut i fra vårt ansvarsområde ingen merknader. 

 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm    

seksjonsleder Linda Heimen 

   førstekonsulent 

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Nesset kommune - detaljregulering – reguleringsplan for 

Langfjorden hyttefelt, Naustområde - fråsegn ved offentleg ettersyn 
 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 

  

Planfagleg vurdering 

Oppstart av planarbeidet har vore annonsert i desember 2014. Vi kan ikkje sjå å ha 

mottatt varsel om oppstart, og har heller ikkje uttalt oss til planarbeidet tidlegare.  

 

Planforslaget inneber oppheving av reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del II, 

vedtatt 4.11.2010. Ein får då ein ny sjølvstendig reguleringsplan for eit avgrensa 

område, omgitt av eldre reguleringsplan. Vi har ikkje vesentleg merknader til dette, men 

registrerer at namnet på ny plan ikkje er konsekvent omtalt i planomtale, plankart og 

føresegner. Plandokumenta må få eintydig nemning til sluttbehandling av planen. 

 

Til arealbruken har vi ikkje vesentlege merknader til endring frå fritidsbustader til naust. 

Verknader av formålsendringa går ikkje tydeleg fram av eit eige avsnitt i planomtalen, 

men under «Hensikt med plan» er det beskrive at naustområdet dekkjer eit behov i 

området, og gir moglegheit for lagring av båtar og vegn i nærleiken til regulert 

småbåthamn. 

 

 

Konklusjon 

Fylkeskommunen har ikkje merknader til planforslaget, men viser til at nemninga av 

planen må vere eintydig i plandokumenta ved endeleg vedtak. 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 

plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 

Nesset kommune 

Kommunehuset 

6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2016/236-6 15.03.2016  17573/2016/REGULERINGSPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90  07.04.2016 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Statens vegvesen, Region midt 



Hei. 

 

Vi sender en klage på de 15 nausttomtene. Synes dette er veldig mange tomter. Når vi kjøpte hytta så 

ble vi forespeilet å få kjøpe nausttomt på ca 100 kvm der vi selv kunne sette opp frittstående naust. Vi 

trodde og at eventuelle nausttomter var for de nærmeste hyttene og ikke til alle som vil ha. Det som var 

et fint kjøpsargument for oss som kjøpte hytte har nå blitt ett profittkonsept for utbygger med veldig 

tett regulering med mange naust som igjen fører til stor trafikk og mye støy. Blir også støy fra pussing av 

båter og trafikk fram og tilbake. Hvis vi har forstått tegningene riktig så vil all gjennomgangstrafikk bort 

til rorbuene og båthavna gå forbi oss. Dette er noe vi ikke har hørt noe om fra før. Føler dermed at vi har 

kjøpt oss hytte I et industriområde der vi ikke kan slippe ut barn eller få slappet av I ro og fred.  

 

Hilsen Kjetil Melaas og Berit Simonsen 



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Vàr dato Vår ref.

06.04.2016 2016/1805/KREI/421.4
Saksbehandlar, innvalslelefon Dvkkar dato Dykkar ref.

senioringeniør Kristin Eide, 71  25  84 33 15.03.2016

20/6 /  Z39
Nesset kommune

Kråkholmvegen  2
6460 EIDSVÅG  I  ROMSDAL

__________________:

Nesset kommune
Reguleringsplan  -  Langfjorden hyttefelt del 3  -  bygging av naustrekke
Fråsegn til offentlig ettersyn

Fylkesmannen viser til Dykkar brev av15.03.2016, der reguleringsplan for Langtjorden

hyttedelt del  IH  blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i Nesset formannskap sak

26/16. Vi har ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Planområdet er ein mindre del av området som inngår i Langfjorden hyttefelt.

Planforslaget legg opp til bygging av ei naustrekke på inntil 15 naust nært småbåthamna

og andre fritidsbustader i Brevika.

Natur- og miljøvern

Ei samanhengande naustrekke kan framstå som monoton, og kan med fordel brytast opp i

mindre naustlengder på 3-5 naust, eller på annan måte «brytast opp». Kommunen bør

vurdere om aktivitet ved nausta (båtpuss oa.) kan kome i konflikt med

fritidsbustadinteressene lokalisert berre  10-20  m unna.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide

fagsjef  -  plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404  Molde

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
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PLANBESKRIVELSE - REGULERINGSPLAN FOR LANGFJORDEN 

NAUSTOMRÅDE DEL III NESSET KOMMUNE 

OMRÅDE FOR NAUSTBEBYGGELSE  

Sammendrag 

Omsøkte område er i dag regulert til fritidsboliger, og omfatter et mindre område i 

reguleringsplan Langfjorden hyttefelt del II.  

Området ligger i eksisterende reguleringsplan regulert til fritidsbebyggelse, og er avgrenset 

av eks. bebyggelse langs sjø og Bjørnsonsvegen. 

Eiendommen har gnr 59 og bnr 83, og ønskes omregulert fra fritidsbolig til naustbebyggelse i 

rekke. 

Hensikt med plan 

I den gjeldene reguleringsplan for Langfjord Hyttefelt, del II var det avsatt formål for naust. 

Området har blitt omdisponert til rorbuer for utleie/salg. 

Med bakgrunn i overnevnte, er det pr. i dag ikke avsatt område for naust og utstyrsboder i 

gjeldende plan, og forslagstiller mener dette mangler.  Omreguleringen i denne 

reguleringsplanen ivaretar et behov i gjeldene planområde som ikke dekkes i dag. 

Forslagsstiller er Tor Egil Heimstad, Lars Nøsens veg 4, 6415 Molde, mailadresse 

tor.egil.heim@gmail.com.  

Erfaringer fra andre båthavner er at det lett kan bli uryddig i området rundt båthavnen uten 

naust eller utstyrsboder, der både fiskeutstyr, båthengere, båter etc. blir lagret uten gode 

oppbevaringsmuligheter, samt være til hinder for gangsoner og eksisterende parkeringsareal 

i nærområdet. 

Vegen til det nye planområdet, er bl.a. planlagt gjennom eksisterende reguleringsplan ved 

båthavna og vil dermed ikke være til belastning for området.  

En regulering av naustrekke vil gi området en bedre logistikk med hensyn til oppbevaring og 

lagring, og bidra positivt i området. Planen legger til rette for bygging av inntil 15 naust. 

  

mailto:tor.egil.heim@gmail.com
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Planstatus 

Planen inngår i reguleringsplan for Langfjorden Hyttefelt del II, der området er regulert til 

fritidsformål, se kartutsnitt, med påvisning av område. Ny reguleringsplan dermed være en 

selvstendig reguleringsplan, men beskrivelse og bestemmelser fra eksisterende plan vil 

gjelde utenfor den nye planens avgrensninger. Den nye reguleringsplan vil oppheve denne 

delen av eksisterende reguleringsplan som planområdet omfattes av. 

 

Beskrivelse av området 

Planområdet er fradelt som egen parsell. Området er skrånende mot eksisterende 

fritidsbebyggelse, og en etablering av naustrekke vil kunne plasseres fint i terrenget. Visuelt 

vil dette ikke oppfattes som med silhuett fra adkomstveg i gjeldende reguleringsplan, se 

vedlagte skisse for naustrekke, datert 09.04.2015. 

Adkomst 

Området har 2 mulige adkomstretninger. Adkomst over eksisterende opparbeidet veg ved 

parkeringsplass og eksisterende adkomster opparbeidet frem til fritidsboligene G1- G2, G3 

og G4. 

Adkomstene er opparbeidet i forbindelse med utbygging av infrastrukturen for Langfjorden 

Hyttefelt del II, og med bakgrunn i dette er det god forbindelse mellom eksisterende 

småbåthavn og nytt planlagt planområde for naustbebyggelse. Merket med røde piler. 

Plassering av nytt planområde- 

Reguleringsplan for Langfjorden 

hyttefelt, del III - Naustområde 
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Forslagstiller har hatt dialog med hjemmelshaver av reguleringsplan for Langfjorden 

Hyttefelt, del I og del II, vedr. bruk av adkomst over bekken, som ligger mellom 

småbåthavnen og området som søkes omregulert til naustområde. Man tar sikte på å sikre 

avtale om adkomstrett ved «erklæring om rettighet i fast eiendom». 

Plassering av bom i Bjørnsonsveg, bør vurderes plassert vest for nedkjøring til omsøkte 

planområde, slik at dette reduserer potensiell bruk av adkomst gjennom Langfjord Hyttefelt 

del I, til naustbebyggelsen.  

Jfr. reguleringsbestemmelsenes Langfjorden Hyttefelt, del I: 

 

Jfr. reguleringsbestemmelsene Langfjord hyttefelt, del II: 

 

Dette vil være i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området. 
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Igangsetting/kulturminner og berørte parter 

Nesset kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan innenfor deler av 

reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del II. Hensikten med planarbeidet var å legge til 

rette for naustbebyggelse i rekke. Det ble annonsert på kommunens hjemmeside 12.12.2014, 

med frist for innspill og merknader 31.01.2015. 

 

Mottatte merknader etter annonsering er som følger: 

Merknad 1: 

Merknad fra Maj Britt og Arnt Vidar Bruseth: 

«Viser til varsel om oppstart av planarbeid. I utgangspunktet har vi ikke noen innvendinger til 
det planarbeid som er varslet oppstartet.  Dette ut fra at det området som er omsøkt for 
endring ikke inngår i de felleskvalitetene som ligger i reguleringsplanen for hele Langfjorden 
hyttefelt. Imidlertid vil vi minne reguleringsmyndighetene om at det kan synes som om at 
felleskvaliteter som er innlagt i opprinnelig reguleringsplan, og som ligger til grunn for det 
valg den enkelte har lagt til grunn ved kjøp av tomt og bygging av fritidsbolig blir ”redusert” 
på bakgrunn av private interesser. 

Med dette menes avvik fra byggutforming, begrensning i fellesområder/utnytting av 
fellesområder, gangstier, og lignende. 

I dette kartet minner jeg om at innregulert gangsti langs sjøkanten er tatt ut. Vi ber om at 
dette blir tatt inn i det kartmaterialet som skal nyttes i omreguleringen.» 

Svar til merknad: 

Det er vanskelig å kunne svare ut denne merknad siden det ikke gis eksempel på hvilke avvik 
som det henvises til. Når det gjelder gangsti langs sjøkanten er denne med i den opprinnelige 
reguleringsplanen, på område som ikke blir omhandlet av omsøkte reguleringsendring, ref 
vedlagt kart. 

Ros analyse 

Eget skjema for ROS analyse vedlegges reguleringsplan. 

http://www.nesset.kommune.no/handlers/bv.ashx/i8b4ca674-96fe-4131-8c77-8a75bbd540f5/kart_langfjorden_hyttefelt_del_ii.bmp
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Kulturminneplan - revidert planprogram 
Vedlegg 

1 Kulturminneplan - revidert planprogram, tekstdokument 

2 Særutskrift - Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 

3 Særutskrift Val av representant i arbeidsgruppe for lokal Kulturminneplan 

4 Oppfølging av regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi og arbeid med 
kommunal kulturminneplan i Nesset kommune 

5 Kommunedelplan for kulturminne - fråsegn til planprogram 

 

 
Rådmannens innstilling 

Revidert planprogram for kulturminneplan for Nesset 2017-2020 blir vedteke som plan for 

arbeidet med lokal kulturminneplan, jfr PBL § 11-1 og K-sak 81/13. 

 

Saksopplysningar 

Viser til vedtak i K-sak 81/13 om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminne. 

Første utkast til planprogram og oppstart av arbeidet med kommunedelplan for kulturminne vart 

lagt fram for HOK i sak 29/13 og vedtatt sendt ut på høyring i  

K-sak 81/13,  10. oktober 2013.  

Følgjande instansar sende inn uttaler: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal – ingen merknader til planprogrammet 

 NVE – ingen merknader til planprogrammet 

 NTNU, marinarkeologisk uttale – minner om kulturminnelovens §4 om 
kulturminner som befinner seg under vann. 

 MR fylkeskommune – har fleire merknader og gode råd.  
Det meste av dette er no innarbeidd i planprogrammet som blir lagt fram for ny politisk 

behandling hausten 2016. 

 

I forslaget til planprogram blir det lagt opp til ein høyringsrunde med frist til midten av januar 

2017 og at sjølve kulturminneplanen skal kunne vere klar til vedtak og igangsetting våren 2017. 

 

Arkiv: :C50 

Arkivsaksnr: 2013/161-26 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Vurdering 

Etter PBL § 4-1 er det krav om planprogram for alle kommuneale planer som har 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for 
planarbeidet og gjere greie for formål med planen, planprosessen med fristar og 
deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå kommunens innbyggarar og 
andre. 
 
Planprogrammet  for lokal kulturminneplan er no revidert og det er teke omsyn til 
innspel som kom i første høyringsrunde i 2013. Ein rår til at det reviderte 
planprogrammet blir sendt ut på ny høyring med frist på 6 veker etter vedtak i 
kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvensar 

Nesset kommune har motteke kr 100.000,- frå fylket til arbeidet med kulturminneplan. Desse 

midlane er først og fremst tenkt til eit omfattande feltarbeid med registrering og oppdatering 

av register over kulturminne i kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 

Kulturminna er ein del av vår felles arv og hukommelse. Arbeidet med kulturminneplan vil 

sette fokus på kulturarven og dei historiske verdiane vi har omkring oss. Dette kan til dømes 

brukast i samband med tilrettelegging av turmål og som attraksjonar i samband med reiseliv 

og turisme. 

Kulturminne gir opplevingar av gjenkjenning og tilhøyrigheit, og dei er kjelde til kunnskap og 

større forståing for levevis og tradisjonar i nærmiljøet vårt.  
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Revidert planprogram for 
Kommunedelplan for kulturminne 

Vedtak 2013, sakssnr 2013/161 

Bygger på vedtatt planprogram frå 2013 
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1.    INNLEDNING  

Kommundelplan for kulturminne for Nesset kommune  

perioden 2017-2020 

Dette planprogrammet er ein plan for arbeidet med å lage ein kommunal plan for 
kulturminne i Nesset kommune. Kommunedelplan for kulturminne er knytt opp 
mot kommuneplanen. Som ledd i varsling og oppstart av planarbeidet skal det iflg 
PBL § 4.1 utarbeidast eit planprogram. Dette gjeld alle kommunale planer som har 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. 

Første utkast til planprogram og oppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
kulturminne vart lagt fram for HOK i sak 29/13 og vedtatt sendt ut på høyring i  
K-sak 81/13,  10. oktober 2013.  

Følgjande instansar sende inn uttaler: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal – ingen merknader til planprogrammet 

 NVE – ingen merknader til planprogrammet 

 NTNU, marinarkeologisk uttale – minner om kulturminnelovens §4 om 
kulturminner som befinner seg under vann. 

 MR fylkeskommune – har fleire merknader og gode råd.  
Det meste av dette er no innarbeidd i planprogrammet som blir lagt fram for ny 
politisk behandling hausten 2016. 
 
Planprogrammet skal gjere greie for formålet med planarbeidet, sjølve 
planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad 
frå kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring 
samtidig med oppstart og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med 
uttaler skal vere minst 6 veker. 
Sjølve planen er heimla i Plan og bygningslova §11-1 jfr § 11-2 og er ein «tematisk 
delplan». 

Kulturminneplanen er fastsatt i kommunens planstrategi vedtatt 2013 KS 6/13 

Kulturminneplanen skal vise kommunen si prioritering av vern og forvaltning av 
kulturminne og kulturmiljø. Ein vil skilje mellom kulturminne med lokal, regional 
og nasjonal verdi. Planen skal vere samordna med kommunen sitt 
budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå kommunen si side er 
klarerte.  

Det er gitt føringar for kva nasjonale forventningar regjeringa har til kommunane. 
Der er det blant anna ei forventning om at kommunane skal registrere 
verneverdige kulturminne og utarbeide kommunedelplaner for kulturminne og 
kulturmiljø. 

2 OM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 

A Formålet med kommunedelplan for kulturminne 

Kulturminneplan bør ha tre hovudelement der den skal: 
 

1.  få betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen 
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2.  foreta ei prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø  

3.  lage handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet. 

B Grunnlag og rammer 

Kulturminnelova legg føringar for forvalting av freda kulturminne og bygningar 
eldre enn 1850. Alle kulturminne eldre enn 1537 er automatisk freda. Bygningar 
eldre enn 1650 kan bli erklært  automatisk freda av Riksantikvaren. Kulturminne 
yngre enn 1536 kan vedtaksfredast av Riksantikvaren. Etter §25 i lova pliktar 
kommunen å sende søknad om riving eller vesentleg endring av ikkje freda 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til fylkeskommunen si kulturavdeling 
seinast  fire veker før søknaden blir avgjort.  
Fylkeskommunen er delegert det statlege ansvaret for ivaretaking av dei samla 
verneinteressene knytt til kulturminne i plan- og byggesaker i fylket. Delegeringa 
gir eit spesielt ansvar for både automatisk freda og vedtaksfreda kulturminne. 
Fylkeskommunen skal gi uttale til følgjande planar og tiltak etter plan- og 
bygningslova: kommuneplanar, kommunedelplanar, konsekvensutgreiingar, 
konsesjonssøknader, reguleringsplanar (områderegulering og detaljregulering) og 
søknadar om dispensasjon. I Møre og Romsdal fylkeskommune er mynde til å gjere 
vedtak om motsegn for ivaretaking av kulturminneinteresser lagt til fylkesutvalet 
og mynde til å ta avgjerd om mellombels freding etter kulturminnelova delegert til 
fylkeskultursjefen. 
 

C Andre nasjonale føringar. Verknad av regional kulturminneplan 

På nasjonalt nivå er det fleire stortingsmeldingar og andre offentlege dokument 
som omhandlar tema som er relevante for ein plan for kulturminnevern. 
I vedtatt regional kulturminneplan for Møre og Romsdal er det gjort greie for 
nasjonale og regionale føringar for kulturminnevernet. Desse er med som 
bakgrunn og rammer for den lokale kulturminneplanen for Nesset. 
 
Sentrale regionale rammer 

 Regional planstrategi 2012-2016, T-7/12 

 Fylkesplan 2013-2016, T-74/12 

 Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi (MR fylkeskommune 

2015) 

Sentrale nasjonale rammer og mål 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven)  

 Naturoppsynslova (1996)  

 Om forvalting av naturens mangfald (Naturmangfaldsloven) (2009) 

 Forvalting av kyrkje, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og 

kulturmiljø, Rundskriv nr T-3/00 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kongelig 

res. 24.06.11) 

 NOU 2002:1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny 

kulturminnepolitikk. 
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 St.meld. nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner 

 St.meld. nr.22 (2004-2005) Kultur og næring 

 Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 

Strategiske mål St.meld nr 16 og St.meld nr 35: 

 Strategisk mål: 

 Mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på 

som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap, oppleving og 

verdiskaping. Eit representativt utval av kulturminne og kulturmiljø skal 

takast vare på i eit langsiktig perspektiv. 

 Nasjonalt resultatmål 1:  

Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø som fylgje av 

at dei blir fjerna, øydelagde eller forfell, skal minimaliserast. Innan 2020 skal 

tapet ikkje overstige 0,5 prosent årleg. 

 Nasjonalt resultatmål 2:  

Freda og fredingsverdige kulturminne og kulturmiljø skal vere sikra og ha 

ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020. 

 Nasjonalt resultatmål 3:  

Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige breidda i 

dei varig verna kulturminna og kulturmiljøa skal bli betre, og eit 

representativt utval skal vere freda innan 2020. 

 

D Forslag til innhald i lokal kulturminneplan 

1. Innleiing og bakgrunn for planen 

2. Utviklingstrekk i kommunen 

3. Kommunens kulturminne-politikk 

a. Målsetting for kommunens satsing på kultur, og kulturminne 

b. Målsetting for sikring av areal og område for desse formåla. 

4. Kommunedelplan for kultur i forhold til andre kommunale planer 

5. Planprosessen, bakgrunn, rammer og avgrensingar. Tematisk utval. 

6. Situasjonen i Nesset i dag 

7. Oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen som har utarbeidd 

skjøtselsplaner. 

8. Analyse av behov for sikring og vern av kulturminne 

a. Plan for registrering og kartfesting av kulturminne i kommunen. 

b. Samordning med regional kulturminneplan (2015) og nasjonale føringar 

for kulturminnevernet. 

c. Oppfølging av regionale- og nasjonale kulturminne og kulturmiljø 

9. Handlingsprogram med prioriteringar for vern, formidling og forvaltning. 

10. Langsiktig, uprioritert handlingsplan 

11. Kart og oversikter 
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3 Oversikt: kommunedelplan for kulturminne. 

Kva er ein kommunedelplan for 
kulturminne 

 

Kommunen skal etter plan- og bygningsloven 
ha delplaner for bestemte områder av si 
verksemd. Jfr PLB § 11-1. 

Ein kommunedelplan for kulturminne er eit 
politisk dokument, og er meint å vere eit 
styringsreiskap for å nå kommunens mål 
innan feltet. 

Kommunestyret skal initiere og vedta 
kommunedelplanen. Den skal ha 
hovudrevisjon kvart fjerde år. 

Rettsverknad for kommundelplanen Planen gir ikkje kulturminne og kulturmiljø 
automatisk nokon formell vernestatus. For 
nokre objekt vekta til nasjonal verdi vil 
Riksantikvaren bli oppmoda om å vurdere 
freding etter Kulturminnelova.  

For resten av objekta (dei aller fleste) må 
kommunen gjere ei vurdering av vern etter 
Plan- og bygningslova. Generelt er det 
fylkeskommunen som har mynde til å verne 
objekt.  

Slik prioritering blir ein del arbeidet og skal 
med den kommunale kulturminneplanen. 

Område som er dekt av planen Planen omfattar plan for vern, forvaltning og 
formidling av kulturminne, kulturmiljø og 
kulturlandskap. 

Folkehelse skal vere eit av dei overordna 
måla. 

Plantype og avgrensingar  Ein ynskjer å konsentrere arbeidet om nyare 
tids kulturminne og kulturmiljø. Frå før er det 
registrert før-reformatoriske- (før 1537) og 
arkeologiske kulturminne i kommunen. Det 
meste av dette ligg allereie i databasen 
askeladden.no 

Planen vil blir ein tematisk plan for heile 
kommunen.  

For å sikre kulturminne og kulturmiljø etter 
PBL må desse i ettertid følgjast opp i 
reguleringsplaner og takast med i kommune-
planens arealdel. 

Planen vil vere førande for byggesaks- og 
planhandsaming i kommunen.  

Revisjon og rullering av 
kommunedelplan 

Kommunedelplanen skal ha hovudrevisjon 
kvart fjerde år. 

Planen skal vere samordna med kommunen 
sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske 
rammer frå kommunen si side er klarerte. 

Handlingsplanen i kommunedelplanen skal 
justerast og tilpassast budsjett og 
prioriteringar kvart år. 
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4 Oversikt: Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 

Planprogram, formål  Planprogrammet varslar start av 
planarbeidet, gjer greie for korleis arbeidet 
skal gjennomførast med fristar og opplegg 
for medverknad frå kommunens innbyggarar 
og andre. 

Planprogrammet skal gjere greie for  
planprosessen og beskrive korleis dei ulike 
interessentane kan bidra og delta i arbeidet. 

Planprogrammet på høyring. Etter PLB § 11-13 skal forslag til 
planprogram ligge føre  og leggast ut på 
høyring ved varsling og start av 
planprosessen. 

Høyringsfristen er 6 veker 

Fastsetting av planprogram Planprogrammet skal vedtakast av 
kommunestyret. 

 

5 Kvifor kulturminneplan 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er viktige fellesgode for samfunnet. 
Dei skaper identitet, gjev kunnskap, opplevingar og mogelegheiter for bruk. Dei 
kan og vere ressursar til verdiskaping, næring og god samfunnsutvikling. 
Kommunen er ein sentral aktør for å ta vare på kulturminna ikkje minst gjennom 
arbeidet med plan- og bygningslova.  

Kulturminneplanen skal omhandle kulturmiljø av lokal verdi. Eit kulturmiljø kan 
for eksempel vere eit gardstun, ei setergrend, eit naustmiljø eller eit bydesentrum. 
Det kan og vere ei kyrkje med tilhøyrande gravplass. Ei oppgåve for arbeidet med 
kulturminneplan er å definere og avgrense slike kulturmiljø. 

Ved å lage ei kommunedelplan for kulturminne vil ein få eit godt verkty for å ta 
vare på og forvalte kulturminna. Ein vil samtidig skape auka merksemd og 
interesse for kulturminna i kommunen. Frå Riksantikvaren er kommunane blitt 
oppmoda om å sette kulturminne på dagsorden.  

Nesset kommune har i 2013 vedtatt planstrategi der kommunedelplan for 
kulturminne er plassert. 

 

I arbeidet med kommunedelplan skal ein: 

 Registrere og dokumentere kulturminne. Sjå på utvalde objekt i tidlegare 

register som f.eks SEFRAK og vurdere tilstanden til desse. 

 Lage ein plan og prioritering for registreringsarbeid for fysiske kulturminne 

og kulturmiljø, immateriell kulturarv som stadnamn, handverkstradisjonar 

og liknande.  
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 Målet er å ha ein prioritert plan for å kunne ta vare på og bruke 

kulturminna til kunnskap om lokalhistoria og som element i 

samfunnsutviklinga i kommunen. 

 Utarbeide ein handlingsdel som beskriv tiltak, gjennomføring, forslag til 

finansiering og kven som skal ha ansvaret for tiltaka. Det skal og beskrivast 

oppfølging eventuelle samarbeidspartar for det enkelte tiltak. 

Handlingsplanen bør rullerast årleg.  

6 VISJON, MÅL OG TILTAK 

Visjon 

 «Jeg velger meg Nesset» er valt som slagord for Nesset kommune.  

Slagordet er ei omskriving av eit av Bjørnstjerne Bjørnsons mest kjente dikt som byrjar med 
orda – jeg velger meg April. I logoen er fjellet Skjorta innst i Eresfjorden brukt.  

Visjonen peikar på at alle er invitert til Nesset for å bu, arbeide og ha eit godt liv. 
Ikkje minst får vi ein assosiasjon til vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv 
både sommar og vinter.  
Ein kan trekke assosiasjonen til kulturarv og tradisjonar. Nesset har eit mangfald 
av unike kulturminne frå steinalder fram til våre dagar. Mange av desse har 
uerstatteleg verdi i seg sjølv og bør takast vare på. Med ei god forvaltning og 
tilrettelegging kan fleire av desse vere med å gje opplevingar, kunnskap og 
forståing, og knytte saman fortid og notid. 

 

Mål og virkemiddel i Kommuneplan for Nesset kommune 2012-2020 
- om kultur og kulturminner: 

Fortrinn og muligheter:  
Nesset har unike kulturminner som favner en tidsperiode på mer enn 10 000 år; fra tidlig 
steinalder med fangstminne, helleristninger, jordbruks-historie, industrihistorie, Bjørnson 
og Nesset Prestegard. Disse kulturminnene er med å skape en unik identitet for kommunen 
og er kilder til undring og opplevelser  
 
Markedsføring, satsing på kulturisme: 
Nesset prestegard ble i anledning Bjørnsonsåret i 2010 innviet til kommunens museum og 
kultursenter. Dette gir oss store muligheter til økt kulturisme med bruk av Bjørnson mot 
2020 .  

Satsing på reiseliv, turisme og naturbaserte aktiviteter skal også komme kommunens 
innbyggere til gode gjennom: turer, kart, preparerte skiløyper, merka og tilrettelagte stier og 
opplevelsespunkt knyttet til natur og kultur. Bjørnsonfestivalen og aktiviteter på Nesset 
Prestegard skal være med å bygge identitet og stolthet.  

Økonomi 
Kulturmidler, samarbeid om tiltak, utlån av teknisk utstyr og hjelp til ekstern finansiering 
for lag og foreninger vil være viktig for å stimulere og opprettholde det store mangfoldet vi 
har i frivillige organisasjoner.  

Ei krone i tilskudd gir ti kroner i produsert aktivitet gjennom den store dugnadsaktiviteten 
som blir utført.  
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7 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

a. Organisering 

Styringsgruppe 

Viser til K-sak 81/13 og OK 5/16 

 

Utval for oppvekst og kultur er styringsgruppe 

og skal sørge for at arbeidet følgjer 

framdriftsplanen som er foreslått. 

Arbeidsgruppe/planutval Utval for oppvekst og kultur velger følgjande 

tverrfaglege samansetting av arbeidsgruppe 

for planprosessen: 

 representant for kultur  

 representanter for plan og miljø 

 representant for sogelag el.l (NPV) 

 representant for Romsdalsmuseet 
Arbeidsgruppa bør innhente ekstern 

kompetanse f.eks frå fylkes-konservator og –

arkeolog. 

 

b. Plan for medverknad 

Medverknad frå innbyggarar, lag 

og foreiningar og andre. 

Det skal vere ein open planprosess der det blir 

oppmoda om innspel frå innbyggarane, lag og 

foreiningar og andre interesserte. 

Høyring 

 

Høyringa skal vere open for alle  interesserte, for 

historielag og andre lag og foreiningar. Det skal 

haldast oppstarts- og informasjonsmøte.  

Barn og unge Denne kommunedelplanen er viktig også for barn 

og unge og kan t.d brukast som ledd i formidling 

av kulturarv og kulturminne. Kulturleiaren som er 

barn og unges representant, er med i 

arbeidsgruppa og er sekretær for planprosessen. 

Informasjonskanalar Informasjon på kommunens heimesider og 

kommunikasjon med t.d. e-post for innhenting av 

synspunkt vil gjere det enkelt for alle å komme 

med sine innspel.  

Kommunens kulturmelding «det skjer i Nesset» vil 

og bli brukt til annonsering mv.  
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c. Framdrift planprogram, politisk behandling 

Utval for oppvekst og kultur 

20. september 2016 

Vedtak om revidert planprogram 

Nesset kommunestyre  

22. september 2016 

Vedtak om revidert planprogram 

 Melding om fastsatt planprogram skal 

sendast til høyringsinnstansane. 

 

 

d. Framdrift sekretariat, medverknad, feltarbeid, og politisk 

behandling av kulturminneplan for Nesset 

okt/nov -2016 

Veke 47: møte i arbeidsgruppa  

Forarbeid til innhald og tekst for 

Kulturminneplan for Nesset.  

Ansvar: arbeidsgruppa, kulturleiar 

November 2016 Invitasjonar og møte med bygdelaga for 

informasjon og samarbeid, forslag til 

inndeling: 

 Tjelle, Ranvik, Gussiås 

 Rød, Eidsvåg, Bugge 

 Raudsand 

 Eidsøra, Meisalstranda 

 Eresfjord, Eikesdal 

 Vistdal 

24. nov Nesset formannskap 

 

Behandling av planforslag. Vedtak om 

høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist på kommunedelplan Minst 6 veker. Frist til dato i januar 2017 

Jan Bearbeiding av høyringsinnspel og uttaler 

Nesset kommunestyre   Vedtak og iverksetting kommunedelplan 

Våren 2017 

 Melding om fastsatt kommunedelplan 

skal sendast til høyringsinnstansane. 

 



Nesset kommune Arkiv: C50

Arkivsaksnr: 2013/161-5

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 29/13 10.09.2013

Nesset formannskap 100/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 81/13 01.10.2013

Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Vedlegg
1 Planprogram - kommunedelplan for kulturminne

Rådmannens innstilling

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 10.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.



Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Forslag fra utval for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Forslaget vart einstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune K 
sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag vart einstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune K 
sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Saksopplysningar

Nesset kommunestyre har vedtatt planstrategi for 2012-2015. I denne er arbeid med kulturminneplan 
sett opp med start i 2013. 
Arealdelen i Kommuneplan for Nesset 2012-2020 viser korleis kommunen tenkjer å disponere sine 
areal og område. Den viser korleis kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling av kommunen i 
tråd med utfordringar, mål og strategiar som er presentert i samfunnsdelen av kommuneplanen. 



Omsynet til fornminne og nyare tids kulturminne er teke med. Kulturminne blir også sett på som 
viktige i samband med anlegg og område for fysisk aktivitet i Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016.

I tråd med dette bør Nesset kommune sette i gang arbeid med Kulturminneplan i løpet av 2013. Nesset 
har mange kulturminne som er kjent og registrert m.a. i Riksantikvarens register. Mykje er registrert i 
SEFRAK-registeret og det er gjennomført ei stor registrering av stadnamn som ikkje er digitalisert. 
Ved å gjennomføre eit arbeid med kulturminneplan kan vi få systematisert registreringa, sett 
kulturminna i ein samanheng og laga prioritert handlingsplan for vidare vern, forvaltning og 
formidling.
Som planlegging og reguleringsmyndigheit har kommunen ansvar for forvaltninga av kulturhistoriske 
verdiar. Plan og bygningslova er det viktigaste verktyet for å ta vare på mangfaldet av kulturminner og 
kulturmiljø.

Kulturminne er meir eller mindre synlege spor etter menneskets liv og virke. Kulturminna er ein del av 
vår felles arv og hukommelse. Omgrepet kulturminne er i Kulturminnelova definert som alle spor etter 
menneskeleg aktivitet i vårt fysiske miljø, medrekna lokalitetar det knytter seg historiske hendingar, 
tru eller tradisjon (§2).

Miljøverndepartementet og riksantikvaren har i sitt Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga ei 
satsing på dette fram til 2017. Eit viktig tiltak er å legge til rette for, og stimulere kommunane til å 
utarbeide kulturminneplanar. Kommunedelplanar for kulturminne er gode verkty for forvaltning av 
kulturminna og vil samtidig auke merksemda og kunnskapen om dei. For Nesset kommune sin del er 
første steg gjort i og med at kulturminneplan er med i den vedtekne planstrategien.

Vurdering

Etter plan og bygningsloven skal kommunen utarbeide kommunedelplanar for bestemte områder av si 
verksemd. Riksantikvaren og miljøverndepartementet oppmodar kommunane til å sette 
kulturminneplaner på dagsorden. Det er sett av midlar gjennom Kunnskapsløftet til arbeidet kanalisert 
gjennom fylkeskommunen og Nesset kommune har fått 100.000,- med oppstart i 2013. 

Perioden med sjølve planprosessen bør brukast til å diskutere kva måte kommunen ynskjer å arbeide 
på innan dette feltet. Det skal gjennomførast ei registrering og oppdatering av det som alt er registert 
f.eks i SEFRAK. Det bør settast ned ei arbeidsgruppe som planutval. Denne bør vere representert på 
tvers av sektorane med til dømes kultur, plan og miljø. I tillegg bør ein trekke inn interesserte utanfrå 
som historielag, andre frivillige og representant for Romsdalsmuseet. Fylkeskonservator og 
fylkesarkeolog trekkast inn med fagleg kompetanse.

Etter PBL § 4-1 er det krav om planprogram for alle kommuneale planer som har vesentlege verknader 
for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for planarbeidet og gjere greie for formål 
med planen, planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå 
kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig med oppstart 
og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler til planprogrammet skal vere minst 6. 
veker. 

Økonomiske konsekvensar

Nesset kommune har motteke kr 100.000,- frå fylket til arbeidet med kulturminneplan. Desse midlane 
er først og fremst tenkt til eit omfattande feltarbeid med registrering og oppdatering av register over 
kulturminne i kommunen. Det må skaffast noko teknisk utstyr i form av f.eks kamera og Tablet PC til 
feltarbeidet. Det blir og snakk om møteutgifter, opplæring osv.



Betydning for folkehelse
Kulturminna er ein del av vår felles arv og hukommelse. Arbeidet med kulturminneplan vil sette fokus 
på kulturarven og dei historiske verdiane vi har omkring oss. Dette kan til dømes brukast i samband 
med tilrettelegging av turmål og som attraksjonar i samband med reiseliv og turisme. 
Kulturminne gir opplevingar av gjenkjenning og tilhøyrigheit og dei er kjelde til kunnskap og større 
forståing for levevis og tradisjonar i nærmiljøet vårt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 5/16 10.02.2016 

 
 
 
 

Val av representant i arbeidsgruppe for lokal Kulturminneplan 
 

 
Vedlegg 

1 Særutskrift - Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 

 

 
Rådmannens innstilling 

Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 
kulturminneplan. 

Som representant i arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset fra Oppvekst 
og Kultur (OK) velges: ……….. med ………. som vara. 

 

Saksopplysningar 

Nesset kommune har vedtatt planstrategi for 2012-2015. I denne er arbeid med lokal 
kulturminneplan satt med oppstart i 2013.  Planprogrammet for lokal kulturminneplan vart 
vedtatt av kommunestyret i sak 81/13 den 01.10.2013. Arbeidet med lokal kulturminneplan er 
ikkje ferdig.  

I vedtaket vart det nedsett ei arbeidsgruppe der det vart valt ein representant for tidlegare utval 
for Helse, Oppvekst og Kultur (HOK) med vara.  

HOK vart sett som styringsgruppe for arbeidet. Det vil vere naturleg at utval for OK få ansvar for 
arbeidet med kulturminne og kulturvern etter at utvalet vart delt. 

Arbeidsgruppa består elles av kulturleiar Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for 
plan og miljø, Bjørn Ølander frå Romsdalsmuseet og Ola Tjelle som representerer Nesset 
prestegards venner (valt av NPVs årsmøte).  
 

Vurdering 

Rådmannen tilrår at Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 
kulturminneplan for Nesset. Utval for oppvekst og kultur blir bedt om å velje ein representant 
med vara til arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset. 

 

Arkiv: :C50 

Arkivsaksnr: 2013/161-18 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Økonomiske konsekvensar 

Møtegodtgjering etter lav sats til politisk valt, representant for Romsdalsmuseet og representant 
for historielag/NPV.  

 

Betydning for folkehelse 

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.02.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende forslag til fast representant: 

Kari P.F. Øverås  Enstemmig vedtatt 

 

Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag til vararepresentant: 

Tone Skjørsæther  Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.02.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 

kulturminneplan. 

Som representant i arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset fra Utvalg for 

Oppvekst og Kultur  velges:  

 

Kari P.F. Øverås  fast representant   

Tone Skjørsæther  vararepresentant   
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Oppfølging av regional delplan for kulturminne av regional og
nasjonal verdi og arbeid med kommunal kulturminneplan  i  Nesset
kommune.

GENERELL INFORMASJON  .

Formelt vedtak.
Fylkestinget gjorde i sak T-33/15 i møte 15.juni 2015 samrøystes vedtak om regional delplan for
kulturminne av regional og nasjonal verdi. Planen er tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider
saman med andre dokument knytt til saka. Sjå www.mrfvlke.no/reqionalnlan

Regional og nasjonal verdi.
Eit viktig element i planen er den vektinga av verneverdi som er gjort av kulturminna i Møre og
Romsdal. Planen slår fast at ein del kulturminne og kulturmiljø har verdi utover det lokale. Nokre få
kulturminne ( i tillegg til dei som allereie har eit formelt vern), er vekta til nasjonal verdi. Resten av
kulturminna og kulturmiljøa er i planen vekta til regional verdi.

Plandokumentet sin rettsverknad.
Etter Plan-og bygningslova skal regional delplan leggast til grunn for regionale organ si verksemd og
for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen, Pbl.§ 8-3.
Planen gir ikkje kartfesta rammer eller retningsliner for framtidig utbygging.
Planen gir heller ikkje kulturminna og kulturminna automatisk nokon formell vernestatus. For nokre
objekt som i planen er vekta til nasjonal verdi vil Riksantikvaren bli oppmoda om å vurdere freding
etter Kulturminnelova. For dei andre objekta i planen (dei aller fleste) må kommunane gjere ei
vurdering av vern etter plan- og bygningslova. Vegen vidare blir då ei implementering i kommunale
planar.

Definision oa avarensinq av kulturmilig
Ei viktig oppgåve i arbeidet med oppfølging av vedteken plan er ein gjennomgang av alle kulturmiljøa
i planen. Eit kulturmiljø er eit område der kulturminne inngår som ein del av ein større heilskap eller
samanheng. Kulturmiljø kan som eksempel vere eit gardstun, eit byområde, ei setergrend, eit
fiskevær eller ei kyrkje med tilhøyrande gravplass og liknande.
For dei kulturmiljøa som er med i planen, er det viktig å få definert kva for element som inngår i
kulturmiljøet, kva er eigenverdien til dei enkelte elementa, kva er den funksjonelle og fysiske
samanhengen mellom elementa, kva er viktig å ta vare på for at det framleis skal kunne vere eit
verdifullt kulturmiljø og kva er naturleg avgrensing av kulturmiljøet (med kartfesting).
Denne prosessen er vi opptatt av skal skje i samarbeid med kommunane og lokale interesser på
staden.

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde o Besøksadresse: Julsundvn 9 o Telefon: 71  25  80 00 o Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrfylke.no o www.mrfylke.no



SPESIELT FOR NESSET KOMMUNE.

Kulturmihg i Nesset kommune som treng definision oci avgrensing.
I Nesset kommune er det fleire kulturmiljø som må vurderast nærare (sjå generell tekst om definisjon
og avgrensing av kulturmiljø). Dei aktuelle kulturmiljøa er:

Eikesdal, tunområdet med rekketun
«kampen om Mardøla», minne om viktig historisk hending i naturvernet 1970
Rødsand Gruber, teknisk kulturminne, gruveanlegg
Setra, Eikesdal, elveforbygging frå 1890-1894
Takrenneutbygginga i fiellet, overføringstunnelar for vatn til kraftstasjon
Visthus i Vistdal, feriestad og leirstad frå 1908
Boggestranda, naustrekkje
Meisalstranda, husmannsplass, gnr.41, bnr.3
Almestyving og næta-industri i Eikesdalområdet, utmarksnæring
Øverås kulturlandskap
Nauste, Eresfjord, eldre strandstad
Eidsøra, Skaffaren, gjestgiveri

Liste over kulturminne og kulturmiliø i  Nesset kommune med i regional delplan.
Som vedlegg til brevet følgjer liste over alle kulturminne og kulturmiljø i Nesset kommune som er med
i vedteken regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi.

Kommunal plan for kulturminne i Nesset kommune.
I samarbeid og samråd med fylkeskommunen har dokke kome godt i gang med forarbeidet til ein
kommunal plan for kulturminne i Nesset kommune. Det er viktig at den kommunale planen blir godt
samordna med regional delplan. Dei kulturminna og kulturmiljøa som er med i regional delplan, bør
også vere med i den kommunale planen. I tillegg bør den kommunale planen omhandle kulturminne
og kulturmiljø som er av lokal verdi. Prosessen lokalt i kommunen vil også kunne kome fram til
objekt som ikkje er med i regional delplan, men som dokke vurderer til å ha regional verdi.
Fylkeskulturavdelinga må i slike tilfelle få orientering om dette slik at også vi kan gjere ei
kulturvernfagleg vurdering av objektet med tanke på supplering av regional delplan.
Fylkeskulturavdelinga vil kunne hjelpe til med råd om den vidare prosessen fram til ferdig plan i
kommunen. Kontaktperson  i  avdelinga er Siv Aksdal. Vi planlegg ein møterunde med kommunane i
fylket på nyåret 2016. To kommunar har allereie fullført sine planar for kulturminne. Dei to er
Norddal og Skodje. Planane er lagt ut på kulturavdelinga si heimeside. Gå inn på Møre og Romsdal
fylkeskommune, kultur, kulturvern, kulturminneplan, lokale kulturminneplanar og i høgre spalte finn
du dei to ferdige planane. Itillegg har Sunndal kommune kome langt med sin plan. Det kan vere
nyttig å sjå på desse planeksempla forå hente inspirasjon og idéar.

Med helsing

Heidi-Iren Wedlog Olsen Jens Peter Ringstad
Fylkeskultursjef arkitekt

Vedlegg:
Liste over kulturminne og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi i Nesset kommune
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Uviss tid

Uvlss tid

Uvlss tid

Uvlss tid

Uviss tid

Uviss tid

Uviss tid

Uvlss tid

Um-tallet

1900 tallet, forste

kvartal

Uvlss tid

Uvlss tid

1800 tallet, fjerde

kvartal

1900 tallet, første

kvartal

1800 tallet, fjerde

kvartal
1500 tallet, første
kvartal

1500 tallet. andre

kvartal
1.900 tallet, andre

kvartal
1900 tallet, andre

kvartal

1900 tallet, tredje

kvartal

Uvlss tid

1900 tallet. andre

kvartal

1800 tallet, andre

kvartal

1.800 tallet, tredje

kvartal

.lemalder  -

lemalder  -

Bronsealder  -

jemalder

l-iíronsealder  -

Bronsealder  -

386 31 Molde Lergrovlk gard K turmii Gårdstun '  ‘L gardstun ogiandslr Uviss tid

423 35 Molde Lanes gardsaniegg K Gardstun "mum gardstun
mlnne

1068 50 Molde S]  ' ' '  ggetpàOopdoi . '  .sk minne  ' ‘
1069 zrlmlue jstcarolte, Molde mlnne  *

1070 24IMolde IReknes  ' ' K ' Institusjon  ‘ mlnne  Iifll
I

410 Z4lMoide IStorlla .'. “  ' ldrel‘ gg  ' hytte, sti, sklioype

[teknisk-industrielt lruimmlinrle

411 117lMolde Teglverk Nesjestranda Kulturrniljo Glasskeramlkk-tegl produksjyeknlsk-industr. km teglverk

411 106lMolde Teglverk Sekken K GIass-lteramlkk-tegl produksji teknisk-indus' . km teglornn

377  1 ' Harsgaru  '  “ikk nus egg telmlsk-lndustr. km

392 86I Molde Osen lernverk - .iemverk teknlsk-lndustr. km '

378 7BIMoIde get 'f ' Kraftverk teknIsk-lndustr. km kraftverk

«ml 2 Molde S  '  ' ‘ - Sagbruk teknlsk-industr. km overvasshjulsag

409 17 Molde Stelnbrot på Bolslva Stelnbrudd teknisk~lndustr. km '

torisk mlnne

373 “ ved ae. Klrkested mlnne Lg ' '

385 1  “ Solsnes Kuiturrninne Kirkested ay.  ,  minne staliar og utedo

403 36 Molde Klrkested _  nl minne , Itre

406 103 Molde Kulturminne Kirkested minne '  '  , J I tre

379 IBZIMoIde " ' *  * K ' ' L

380 133 Molde .iulneset, MKB 1/505 Jul K. ... marine batmrl

416 108 Molde Vedalshaugen, Sekken ' K. a. HKB 191976

388 24IMolde Molde Rådhus K ' Offentlig adm.  4 Å

365 36 Molde l8oIsoy prestegard ' K Prestegård adm. ..
skuiehistorisk mlnne

1071 Z4 Molde Molde i......e. gg '  mlnne  '  skule

samferdselsrnlnne

407 45 Molde Skiers}: bnr Kultumtlnne Velaniegg lsamferdselsmlnne stelnkvelvsbru

I
NFSSEI' KOMMUNE

Kulturnllnne med formelt vem

'Ilstefort kyrkje' , , ya fra  '  etter 1850 med særleg hogverdl)

453 91 Nessa! Sira kyrkje, Eresijord Kulturrnlnne Klrkested kyrkjehistorlsk mlnne ' ...e

" freda

450 59 Nesset . K  '  I! lgrjvruyser. skole
426 61 Nesset Boggestranda V RItuell-kultlsk lolcalltet  ' '

43 82 Muse! Hoem. Eikesdal. llvfegrav n . dyregrav

443 Neset jakt-og  ' '  35 I fjellet jakt og fangst

440 16 Nesset Reitan, Eikesdal, ' ' gravhauger

454 80 Nesset Sæter, Eikesdal ’ gravfelt  +  ku-iturl.

1115 68 Nesset Syltebo, Eruijord.  .  , nuuumm g ,

441 10 Nesset ' -gg gg I I... E
438 91lNesset Eresfjord , ltlrkested ,  _  m  minne [stod kyrkje for ref

446 108lNesset lNeriand íjestadNlstdal Kultunnli Xlrkested kyrk ehlstorlsk minne stod kyrkje for ref
45Zj 15lNesset IRod ky ' ‘ Klrkested kyrkjehlstorisk mlnne stod kyrkje for ref
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I
bynæft-gardsanlegg med kulturlandskap og heilheilleg

gg I

gardsanieflg med verdifullt tun med

el ...,' I  stein gardstun med hovudbygning, eldhus/drengstove og ioe

'  '  '  '  mlnne/ stone anlegg bor vurderast kva som kan  ‘ ‘  ast I  ' '  ,, ,,

mlnne, tidl. katolsk

tldI. del av Reknr-.s Hospital, minne

" ' som dei av

teknisk '  tidleg  ‘ ‘ ‘
“husk . . . “ha . 1 . s

teknisk intakt anlegg

minner etter svært tidleg ua---u-' jemverk

forste storre -fgg I jfr

teknisk kulturminne] sagbruk med restaurert

mlnne om' tidleg ...oase rksemd/ stelnbrot og

steinhogging

sveltserstll bygning med rik dekor- muligens

'ferdlghus'

sjeldan kulturminne, ein av to bevarte kyrkjestaller I

fylket

kyrkjebygg I verdifullt kulturlandskap med prestegard

(Røbekk) og  '
eit av fem kyrkjebygg bygde av Ole Havnasl denne

_ J sveilserstii. arkitektar: Ole Havnzs/ Knut Flåthe

arkitekt: ing. Gabriel Smith, Ålesund

del av nettv Festung Norwegen og

app: More ' 'L '  del av Artlilerlgrunpe More

dei av  '  Festung ,, og ,, Kflsten "  ”  'i dei av Artllierlgruppe More. I

More '  eige. Har '...  '

dei av nettverket Festung Norwegen og Heeres-Kusten-Batterie 19/976 Sekken (948), dei av

Artellerlgnrppe Romsdal Artliierigruppe  ‘ '

modemlstisk bygg I frllagt betong, svært modeme I

1966 arkitekt (Lappelen og Rodahi

eldre prestegardstun og hage I kulturlandskap ved

kvrkle 0:

mlnne l aktiv bmk. arkitekt Floor

mlnne, del av Den poslvel

‘kyrkjebygg frå perioden etter 1850 med særleg hog
verdi. Ei av 30 I More og Romsdal but etter  '  fra arkitekt Christian Heinrich Gmsd-I

var fra 1835. står tufter

vurdert til lnl  '  verdi av Norsk ...i
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ifikingtld  - _.

455 50 Nesset Tiltereldet -  , Velaniegg kavlveg ' Nujonal freda X X . . vurdert til verdi av Norsk Kultul rad

1900 tallet, tredje

434 Eil ferjekai ' J samferdselsrnlnne ferjekal kvartal 1974 Nasjonal l X X X wvexhlstorlsk minne, ferjeltal ved Eil
1500 Gull. fflfllfl rstelnfylilngsdammen, Aursjoen, hovudmagasin for Aura

475l Nesset  ‘  J men If Kraftverk rteknisHndustr. km kvartal 1950 talet ' I  ,.  X  X X '  l NVE sin  '  J ,' kraftverk. i og '  ' l 2006

'J reguierttil* ' ietterPIan-oggfl' '
430 Elam;  sentrum [K ' eldre tettstad eldre trehus Uvlss tid L Regulert til X X X X eldre '

'  letter

457 58 Nesset ,_enes Gardstun adm. Uviss tid , J  '  '- J X X X X freda sjefs-l kaptelnsgard

freda prestegard med nl ivygnlngar og isjonison-

448 5 Nesset Nesset Prestegard - r ,_ offentleg adm. teneste prestegard Uviss tid Nasjonal vedtaksfreda X X X X historie

Kulturminne og ltuitunniiio som er foreslått vema

Na_s[gnal verdi
432 , ‘Nasser Ekesdal, ' K  '  Gardstun -mum Uvlss tid Sammensatt Nasjonal X X X X ' fra yngre til i dag

1900 tallet, tredje Viktig hending I  nasjonal naturvemhistorle marken med varde

424 Nesset 'Kampen om J  '  ' '  ' ae ...inn ve. varde og rnlnnepl kvartal 1970 Nasjonal X minne om eivlktig historisk hendingl naturvernet og pa stein der leiren lag

verdi

teknisk-industrielle kulturminne

einaste storre gnrveverloemd I  fylket ved sida av
451 40 Nesset Rodsanigrtiber E  ,,  k  _  'egg teknlsklndustr. km anl Uvlss tid Regional X X Ollvln l  ' bygde  'L I  1911. Er lokalt g. museum

1000 tallet, fjerde

436 80 Nesset Elvefor tra, Eikesdal '  C .' gg iteknlslvindirstr. km elveforbflirig kvartal 1990-94 Regional X X X teknisk  ' '  tidleg fIBBO-ara)  '  gging

444 K Mølle Mdllelkvemlrus rieknlsk-Industr. km bygdernolie Uvlss tid Regional X X X sjeldan ' ei av atte L  ' '  l fylket

1900 tallet, tredje viktig minne fra den store kraftutbygginga i dette
79 Nesset Fjellstyrålræved Aursjoen llfulturminne Kraftve teknlsk-industr. km anleggsbrakke kvartal l950-ara Regional X X X X ji] " ' J Bygning er l dagi bruktii utstllllngar om historia l omradet

19m tallet, tredje Speielt anlegg for overføring av vatn til krafrstasjon G-=. unneiar fanger opp vatn fra elvar og bekkar som blir

Nesset ygginiza - Kraftverk teknIsk-industr. km overforingstunnelar kvartal ' X X X X fra andre steget av Aurauibygginga fdrde iii Aura kraftverk

449  . F  _  J  '  Eikesdal i Molielkvemhus teknlsk-lndustr. km kvem Uvlss tid Regional X X X '  gg med kanal, renne og utstyr

428 Nesset Ban L Eikesdal Fang; ' Uviss tid ' X X X sjeldan ,  I  Eli

1073 Nesset Taerrberghytta, Eikesdal K Fangs fangst] landbruk jakt- og gje  J' Uvlss tid Regional X X X sjeldan l Ell  '

minne om friluftsliv] sportsfiske, innslag av engelsk

437 65 Nesset Engeiskhrrset, Eresflord .  ' '  J J ' J Uvlss tid Regional X  X  X X reiseliv

ml 19€KHallel, forste
1072 1 Nesset Vltshus l Vlstdal K ' Ferlest J  '  J J n J ferlstad/leirstad kvartal 1908 Regional X X X X minne om ' ' '  u-"nu:

llld

427 61 Nesset Boggestranda ' . ' '  sjohruksanlegg ' inaustrekkie Uvlss tid ' ' X X X '  rekkje av eldre naust

landbi

44 Nesset husmannsplass, Mt ida , ' iandbrultsminne Regional X X X X L  '  med sanwrbygd stove, fjas, ioe har vore bustad for innerst

435  . Eldhus I Oppigard, flkesdal Kulturminne ' '  L  ' eidhus Uvlss tid Regional X X X g. J L '  '  eldhus av høg alder l verdifullt tunrniijo

minne om styving av aim til dyrefor og irausting av netter fra

79 Nesset ,`ng og nzta-lndustri If  '  I lanai" styvingstre og hasse Uviss tid Regional X X X minne om  '  ""' I  utmark i kultlvert i Eikesdal og pa Hoem

spesielt verdifullt kulturlandskap med eldre

458 77 Nesset fiver}:  ‘  ‘  ‘ K '  ' '  J iandbruksminne  '  J J ' Uviss tid Regional X X X X bebyggelse
handelsrnlnne/str J J

445 93 Nesset Nauste, Eras! ord Yulturrniljo Handelspiass J J trehusmlijd Uvlss tid ' X X X typisk eldre, tett  '

I ky isk minne
1500 tallet, tredje

433 79 Nesset Eikesdal kapell uiturrninne Klrkesied '  L minne kapell i tre kvartal 1066 Regional X X X X typisk Nordan-kyrkje fra perioden etter lova  I  1851 arkitekt Jakob Wilhelm Jordan

1500 tallet, fjerde

447 Nesset Nesset kyrkje, Eidsvåg Kuiiunnlnne Klrkested L minne  ' I  tre kvartal 1570 Regional X X X X typisk kyrkjebygg fra perioden etter lova  I  1851 arkitekt Henrik Nissen

1800 tallet, tredje typisk Jordan~kyrkje fra perioden etter lova l 1851. nygotislç arkitekt Jakob Wilhelm Jordan, l tillegg til kyrkje ogsa

456 99 Nesset Vlstdal kyrkje Kulturminne jitlrkested kyrltjehistoflsk minne iangkyrkje i tre kvartal 1869 Regional X X X X Dei av miljø med gardstun og stein med innskrlft stein med innskrlft INRI og tun Larsgarden

' l orpnls
1900 tallet, andre

ton 74 Nesset skogiv  '  ' ,  ‘  a' ' -' '  '  sjc kvartal "I ' x  X x x typisk' ' ' '  '  '

mlnnepiate hogge inn l bergveggl 1900, gjekk tapt under

1900 tallet, forste '  J for  '  ,;' '  _  fra 1900, i1959, men kopi lnnhoggen i anna bergvegg.

439 64lNesset ' L If  ' '  Mlnnermerire pa fjell kvartal 1900/1959 i Regional X X gjenskapt l 1959 Steinblokk med tavle sprengt ut 2012 ogsett opp ved rasteplass.

relsell

431 FJdsora,  ' ' f' rgs-/servering J gj  ' Uviss tid Regional X X X X eldre ved fjorden

442 21 Nesset Høvik bru Kuitunninne Velanlegg samferdselsminne st:  ‘  a Uvlss tid X X ' ' u ved riksveg 62
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Nesset kommune - kommunedelplan for kulturminne - fråsegn til 
planprogram

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET

Bakgrunn og rammer

Vi saknar eit tydelegare avsnitt som tek for seg rammene for planarbeidet, og dei 
nasjonale og regionale føringane som bør ligge til grunn for arbeidet. Kulturminnelova, 
nasjonale forventingar til kommunal planlegging og Riksantikvaren sine retningslinjer for 
arbeid med kulturminneplanar er viktige nasjonale føringar. Kulturminner i kommunen. 
Kulturminneplan er Riksantikvaren sin faglege rettleiar på dette området.

Fylkesplan 2013-2016 gir ved satsingsområde kultur og handlingsprogram for kultur det 
regionale rammeverket for kulturminnevern. Fylkeskommunen sitt pågåande arbeid med 
Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi vil ha 
direkte innverknad på kommunedelplanen for Nesset og må omtalast i planprogrammet.

Mål og innhald

Kulturminneplanen vil ha tre hovudelement:

1) betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen.

2)  prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø.

3)  handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet.

Vi har ikkje vesentlege merknader til forslaget til innhald i planen, og finn det positivt at 
ein også skil mellom eit kortsiktig og ein langsiktig handlingsplan. Vi er også positive til 
planane for revisjon og rullering, og at ein legg vekt på at planen blir etterfølgd i 
byggjesakar, reguleringsplanar og kommuneplanens arealdel.

Tiltak

Planprogrammet legg opp til å registrere og dokumentere både materielle og 
immaterielle kulturminne, og å ta vare på og bruke kulturminna til kunnskap om 
lokalhistoria og som element i samfunnsutviklinga. Planprogrammet kan med fordel 
omtale meir konkret korleis ein ser for seg å gjennomføre desse registreringane. 

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

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

2013/161 15.10.2013 62540/2013/KOMMUNEPLAN Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 20.11.2013
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Organisering

Organiseringa av prosjektet verkar god, med ei politisk styringsgruppe og ei 
arbeidsgruppe som knyter saman ulike deler av administrasjonen, museet og dei 
frivillige. Som høyringsinstans kan ikkje fylkeskommunen delta formelt i arbeidsgruppa, 
men tek mot invitasjon til å vere med i møte der vi kan bidra, jf. innhenting av ekstern 
kompetanse.

Medverknad

Det er laga ein god plan for medverknad, og det er viktig å ha ein klar strategi på korleis 
ein kan nå ut. Kvar når ein dei som er interessert? Korleis får ein med barn og unge? Vi 
kan gjere merksam på at fylkeskommunen har eit prosjekt på kulturminneregistrering 
for skuleelevar – Minnefinnekurs – gjennom Kultursekken, som skulane kan bestille.

INNSPEL TIL PLANARBEIDET

Generelt

Vi vil understreke kommunen si rolle i å sikre ei heilskapleg tilnærming til prioritering av 
særleg verdifulle kulturminne og kulturmiljø. Det bør vere eit mål for planarbeidet at ei 
slik prioriteringsliste gir eit representativt bilete av Nesset si historie. 

Vi trur også det er viktig for kommunen å avgrense prosjektet til realistiske rammer, 
enten geografisk, tematisk eller kronologisk. Når det gjeld registreringsarbeid treng ikkje 
dette avsluttast sjølv om planen er vedteken, og nye område/objekt kan eventuelt 
leggast til ved ein seinare revisjon.

Automatisk freda kulturminne

Den nasjonale databasen Askeladden er den viktigaste ressursen i høve til kartfesting av
automatisk freda kulturminne, og ein viktig reiskap mellom anna i arealplanlegging. Vi
ser på oppdatering og kontroll av dei registreringane som ligg i databasen som eit viktig
tiltak som kan knytast til kulturminneplanen, men vil samtidig ikkje tilrå at ein går i gang
med det utan å ha det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for å gjennomføre det.
Eit slik arbeid må eventuelt skje i nært samanheng med fylkeskonservatoren, og det er
eit krav at registratorar er godt fagleg skolerte innan arkeologi.

Askeladden viser berre freda lokalitetar, inkludert ein sikringsradius på 5 meter, jf.
Kulturminneloven §§ 4 og 6. I fleire område kan slike kulturminne inngå i større og meir
heilskaplege kulturmiljø. Desse har ikkje noko formelt vern, men er likevel viktige for
opplevinga av kulturminna og bruken av områda i kombinasjon med rekreasjon og
friluftsliv. Vi rår til at ein i arbeidet med kommunedelplanen forsøker å identifisere og
avgrense slike kulturmiljø, gjerne i samanheng med kulturminne frå nyare tid.

Vi vil også peike på Riksantikvaren sitt bevaringsprogram for utvalde arkeologiske
kulturminne (BARK) med fokus på skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda
kulturminne. Eit eksempel er Prestneset som vert tilrettelagt i 2013-2014. Vi rår til at ein i 
arbeidet med kommunedelplanen har eit fokus på å velje ut nye kulturminne og kulturmiljø 
som kan vere aktuelle objekt for BARK. Her bør ein engasjere lokale krefter som 
historielag, skular ol. Vi minner om at tilrettelegging og skjøtsel må skje i samråd med 
grunneigarar og kulturminneforvaltninga. Vi rår også til at ein har eit særleg fokus på dei 
automatisk freda kulturminna som alt er tilrettelagde, til dømes med tanke på om her er 
naudsynt med skjøtselsplanar, fornying av skilt ol.
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Kulturminne frå nyare tid

Det er viktig at kommunedelplanen blir koordinert med Regional delplan for kulturminne 
av regional og nasjonal verdi, som skal vere ferdigstilt i 2014. Tabellen under viser
kulturminne/kulturmiljø av regional og nasjonal verdi i Nesset, og vi ber om at desse blir 
innarbeidd i kommunedelplanen. Det kan vere kulturminne som har større verdi 
nasjonalt og regionalt enn lokalt. Skal kulturminneplanen bli innarbeidd/ omsynsteken i 
kommuneplanen for å bli eit godt arbeidsreiskap i plan- og byggesaksamanheng, er det 
viktig at alt blir med.

Vi gjer merksam på at dokumentasjonen i den regionale delplan vil bli lagt ut på 
www.gislink.no. Her kan ein også finne informasjon om freda kulturminne etter lov om 
kulturminner, eksisterande verneområde etter plan- og bygningslova, verdifulle 
kulturlandskap m.m.    

Det er viktig at ein får med Nesset si kulturhistoriske utvikling og at ein utdjuper tema 
som representativitet og særpreg. Kva har hatt ei vesentleg rolle i Nesset si 
kulturhistorie (jordbruk, fiske, industriutvikling mm). I tillegg til oppdatering av SEFRAK, 
vil det vere ein fordel om ein supplerer dette materialet med bygningar som er yngre 
enn 1900, andre type kulturminne, og meir heiskaplege kulturmiljø. Desse kan 
registrerast i på www.kulturminnesøk.no.

Riksantikvaren ønskjer at kommunane sjølv tar større ansvar for kulturminnevernet i 
plan- og bygningssaker. Det er difor viktig at planen som verktøy i slik handsaming er 
oppdatert med kulturminne som er blitt borte og nye som kjem til. Vi er difor nøgd med 
at kommunedelplanen er tenkt å få hovudrevisjon kvart fjerde år, og at det blir presisert 
at planen følgjast opp i reguleringsplanar og leggast til grunn for arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.

Oversikt over kulturminne i Nesset kommune, kjelder:

For etter-reformatorisk kulturminnevern er SEFRAK-registeret særs utilstrekkeleg. Ikkje 
alt er like verneverdig. Arkivet har ikkje med kulturminne etter år 1900, og dekker berre 
bygningar - ikkje bruer, vegar, forma kulturlandskap med steingardar, murar, åkerreiner 
m.m. Det er difor viktig å ha med andre kjelder å velje frå som:

 Historiebøker - lokale, regionale og for spesielle tema (t.d. energiutbygging i 
Mardølavassdraget m.m.)

 Utskiftingskart

 Gamle bilete

 Gamle flyfoto

 Romsdalsmuseet

 Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKA

 Freda kulturminne frå nyare tid frå Fredingsarkivet, og temavise verneplanar frå 
m.a. Vegvesenet, Forsvaret m.m.

 Plan for kultuminnevernet i Møre og Romsdal 2002.

 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi (under arbeid, 
venta ferdigstilt 2014) 



Side 4

Oversikt over kulturminne og kulturmiljø i Nesset vurdert som nasjonalt eller regionalt viktige:

Namn på objekt Kategori Art Type/stil Alder Vekting

"Kampen om Mardøla" Kulturmiljø naturvernhistorisk varde og minnepl 1970 Nasjonal

Aursjødammen Kulturminne teknisk-industr. km kraftverkdam Nasjonal

Boggestranda Kulturmiljø autom.f.km bergkunstområde steinalder Nasjonal

Dyregrav, Hoem, Eikesdal Kulturminne autom.f.km dyregrav Nasjonal

Eikesdal, tunområdet Kulturmiljø landbruksminne Rekkjetun samansett Nasjonal

Eikesdalen ferjekai Kulturminne samferdselsminne ferjekai 1974 Nasjonal

Eresfjord kyrkjestad Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref. mellomalder Nasjonal

Gravhauger, Reitan, 
Eikesdal Kulturmiljø autom.f.km gravhauger Nasjonal

Gussiåsen jarnvinneanlegg Kulturmiljø autom.f.km jarnvinneanlegg Nasjonal

jakt- og fangstanlegg i fjellet Kulturmiljø autom.f.km. jakt og fangst Nasjonal

Nerland kyrkjestad,Vistdal Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref. mellomalder Nasjonal

Nesset Prestegard Kulturmiljø offentleg adm. teneste prestegard Nasjonal

Prestneset Kulturmiljø autom.f.km gravrøyser, skole Nasjonal

Rød kyrkjestad Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref mellomalder Nasjonal

Sæter, Eikesdal Kulturmiljø autom.f.km + landskap gravfelt + kulturl. Nasjonal

Tiltereidet Kulturmiljø autom.f.km kavlveg mellomalder Nasjonal

Vorpenes Kulturmiljø offentleg adm. teneste kapteinsgard Nasjonal

Boggestranda Kulturmiljø naustmiljø naustrekkje Regional

Børreinhytta, Eikesdal Kulturminne fangstminne jakthytte Regional

Eidsvåg sentrum Kulturminne eldre tettstad eldre trehus Regional

Eidsøra Kulturmiljø strandstad kai, gjestgiveri Regional

Eikesdal kapell Kulturminne kyrkjehistorisk minne kapell i tre 1866 Regional

Eldhus i Oppigard, Eikesdal Kulturminne landbruksminne eldhus Regional

Elveforbygging, Setra, 
Eikesdal Kulturmiljø teknisk-industr. km elveforbygging 1890-94 Regional

Engelskhuset, Eresfjord Kulturminne friluftslislivhistorie laksefiskerbustad Regional

Godtemplarhammeren Kulturminne organisasjonslivsminne minneplate på fjell 1900/1959 Regional

Høvik bru Kulturminne samferdselsminne steinkvelvbru Regional

Kvernberg Mølle Kulturminne teknisk-industr. km bygdemølle Regional

Nauste, Eresfjord Kulturmiljø strandstad trehusmiljø Regional

Nesset kyrkje, Eidsvåg Kulturminne kyrkjehistorisk minne langkyrkje i tre 1878 Regional

Oppigardskverna, Eikesdal Kulturminne teknisk-industr. km kvern Regional

Raudsand gruver Kulturmiljø teknisk-industr. km gruveanlegg Regional

Sira kyrkje, Eresfjord Kulturminne kyrkjehistorisk minne åttekantkyrkje 1869 Regional

Vistdal kyrkje Kulturminne kyrkjehistorisk minne langkyrkje i tre 1869 Regional

Øverås kulturlanskap Kulturmiljø landbruksminne kulturlandskap Regional

Visthus i Vistdal Kulturmiljø fritidslivsminne feriestad/leirstad 1908 Regional

Tverrberghytta, Eikesdal Kulturminne landbruksminne jakt- og gjetarhytte Regional

Skogly ungdomshus, 
Eresfjord Kulturminne organisasjonslivsminne ungdomshus 1928 Regional
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Konklusjon

Fylkeskommunen ser positivt på målsetjingane for kommunedelplan for kulturminne for 
Nesset. Vi viser til merknader og innspel over og ber om at desse vert tekne omsyn til ved 
fastsetting av planprogram og utarbeiding av planforslag. Kulturavdelinga i fylkes-
kommunen kan bistå i planutarbeidinga, der kommunen måtte sjå behov for det.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
Plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Fagsaksbehandlar

Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03
Kulturminne frå nyare tid: rådgivar Siv Aksdal, tlf. 71 25 88 47

Kopi:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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Prosjekt 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning grunnet 
asbest 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt: 600327 - Eresfjord skole, Rehab. 
garderober og fasader, med kr 350 000,-, fra kr 2 050 000 til kr 2 400 000,-. Tilleggsbevilgning 
finansieres med bruk av lånemidler. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 5, avsnitt d. «hvis prosjektet trenger mer 
bevilgning må dette behandles av kommunestyret».  

Utgangspunktet for denne saken er godkjent investeringsprosjekt i Økonomiplan 2016 – 2019 vedr. 
rehabilitering av fasader og garderober ved Eresfjord barne- og ungdomsskole, med 
gjennomføring i 2016. Prosjektet har i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16.06.1999 
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (FOA), Del II, vært kunngjort 
som åpen anbudskonkurranse via Doffin. Budsjettrammen for prosjektet var opprinnelig på totalt 
kr 1 900 000, etter tilbudskonkurransen ble bevilgning økt i henhold til tilbud fra entreprenør. Ny 
bevilgning ble gitt i kommunestyret 23.06.2016, PS 61/16. Budsjettrammen ble da høynet til kr 2 
050 000. 

 

Prosjektet er godt i gang, men dessverre er det nå oppdaget overdekket asbest. Dette er asbest som 
ikke ble fjernet i forbindelse med ombygging og tilbygging av skolen i 2004. Asbestholdig 
gulvbelegg i garderober og toalettrom ble den gangen overdekket av nytt gulvbelegg. Denne 
løsningen godkjennes ikke av Arbeidstilsynet. Det ligger også synlige og skadede asbestholdig 
gulvbeleggfliser i trapp/ inngang ved gymnastikkhallen, disse utgjør i dag en risiko for spredning 
av asbestfiber på grunn av at de har løsnet fra underlaget og er skadet. Det er ikke tillatt å tildekke 
eller støpe ned asbestholdige materialer. Vi må derfor utføre asbestsanering ved både garderobene, 
toalettrommene og den aktuelle inngangen. Toalettrommene og inngangen ved gymnastikkhallen 
var i utgangspunktet ikke en del av dette prosjektet, slik at alt arbeid som utføres i de rommene vil 
medføre merkostnader. 

 

Asbestholdige byggematerialer var svært vanlig å benytte i den tiden Eresfjord skole opprinnelig 
ble bygget. Asbest ble den gang sett på som et meget slitesterkt produkt, som også var 
brannhemmende. Asbest ble derfor tilsatt i et vidt spekter av bygningsmaterialer, slik som 
gulvbelegg, bygningslim, takplater og lignende. Asbest har i ettertiden vist seg å være et svært 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/345-20 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



helseskadelig produkt, som er spesielt kreftfremkallende, samt at det ved innånding av asbestfibre 
kan fremkalle asbestose.  

Asbestfiber spres fra bygningsmaterialer til luften ved skader på, arbeid med, eller ytre 
påkjenninger av asbestholdig materialer. Risikoen er større ved halvharde plater, slik som 
gulvbeleggfliser, enn harde plater. All bruk av asbest har siden 1980 vært forbudt. 

Asbestsanering kan kun utføres av firmaer med godkjenning for dette. Det er også egne 
søknadsprosedyrer som må følges før arbeid med asbest kan utføres. Asbestsanering krever at 
lokalene blir avstengt fra omgivelsene. Asbest skal deponeres etter gjeldende regler, noe som 
krever at asbestholdige materialer spesialpakkes og leveres til godkjent mottak. Etter at arbeidet er 
utført, skal konsentrasjonen av asbestfiber i luften ikke overstige 0,01 fiber pr cm3. Asbestsanering 
er et ressurskrevende arbeid. 

Denne gangen bes det også om en ny post for reserver og marginer, i tilfelle nye utfordringer 
skulle komme frem. Det presiseres at post for reserver og marginer kun vil bli benyttet ved 
eventuelle uforutsette utfordringer som det er helt nødvendig å gjøre noe med for å få prosjektet i 
havn, den vil ikke brukes til å utvide prosjektet unødig.  

 

Vurdering 

Det er ønskelig at det gis en tilleggsbevilgning slik at asbestholdige materialer kan fjernes ved 
Eresfjord skole, og at prosjektet kan gjennomføres i henhold til planen, noe som er forventet fra 
både skoleledelse, ansatte og elever. Man kan eventuelt gå ned noe i omfang, noe som vil gi et 
dårligere sluttresultat, som senere kan gi utfordringer med fuktighet fra dusjer i denne delen av 
bygget. Selv om man går ned noe i omfang, er det ikke mulig å gå ned så mye at fjerningen av 
asbest kan gjennomføres uten tilleggsbevilgninger. 

Asbestsanering av gjenstående asbestholdige bygningsmaterialer bør absolutt tas under ett med 
tanke på hvor helseskadelig det er. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektets nåværende budsjettramme er kr 2 050 000. På bakgrunn av behovet for ekstra 
asbestsanering er det behov for tilleggsbevilgning på kr 350 000. Derav må totalrammen økes til kr 
2 400 000. Bevilgningen finansieres med lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 

Asbestsanering vil trygge helsen til både ansatte og elever ved Eresfjord skole. 
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Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunen som skoleeier har etter Opplæringslova § 13-10, 1. ledd, ansvaret for at krava i 
Opplæringslova og forskrift til denne blir oppfylt.   

 

Videre heter det i samme paragraf, 2. ledd:  

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget 

og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

 

Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskole-
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av 
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skoleeier dvs. kommunestyret.  
 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets 
nettsted for publisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-
undersøkelsen. Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen, 
samt læringsmiljø. 

 

 

Kapitel 2. Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer 
gjennomsnittlig har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt 
nivå.  Dette er data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og 
organisering. 

Fra tabellene som viser nøkkeltall ser vi at antall elever i Nesset skolene har gått ned fra 359 elever 
til 316 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med ca. 1,5 årsverk. 

 

 
Kapittel 3. Læringsmiljø inneholder data fra Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen er revidert 
fra og med høsten -13. Det blir dermed et brudd i historikken, og resultatene lar seg ikke 
sammenligne med tidligere år. Våre målsettinger samsvarer derfor heller ikke nøyaktig med 
resultatene en kan lese ut av undersøkelsen. 

 

Antall elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert fra forrige skoleår. Ingen elever på 7. 
eller 10.trinn melder gjennom Elevundersøkelsen om mobbing. Dette betyr ikke at mobbing ikke 
finnes. Vi må se resultatene over flere år før vi kan si noe om det generelle læringsmiljøet. Godt 
foreldresamarbeid, kompetanseheving fra PPT, gode rutiner og rask reaksjon har likevel gitt 
resultater.   

 
Kapittel 4. Faglige resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i 
lesing, regning og engelsk og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt 
sett).  

 

Pga. endret skalabruk og resultatvisning av Nasjonale prøver fra 2014-15 får vi ikke 
sammenligning tilbake i tid. 
 

Nasjonale prøver i lesing viser gode resultater, spesielt for 8. trinn.  5.trinn har litt svakere 
resultater enn forrige år, men forskjellene er små.  

Regning som grunnleggende ferdighet har spesiell fokus i småskolen. Ressursgruppa prioriterer 
småskolen spesielt og regning er felles satsingsområde for skolene i Nesset.  

 

 

Kap. 5. Spesialundervisning  Her det tatt inn statistikk som viser omfanget av 
spesialundervisning i Nesset. Tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel 
spesialundervisning. Dette kan være en indikator på at skolene driver god tilpassa undervisning 
der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt uten bruk av enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

Kap. 6. Skolen fra et brukerperspektiv har med innspill fra elevråd og ledere for FAU. 
 

Kap. 7-9. av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert 
refleksjon og utviklingsarbeid.  

Elevene fra Nesset har stor gjennomføringsevne i videregående skole. Over 84% fullførte og besto 
sitt skoleår i uansett hvilket trinn de befant seg på i skoleløpet. Dette er godt over gjennomsnittet 
for fylket. 



  

Den viktigste bruken av resultatene fra Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen gjøres på skolene. 
På den måten kan resultatene komme til nytte i stadig utvikling og forbedring av praksis i 
klasserommet. Den skolebaserte refleksjonen er forsøkt satt inn i en sammenheng slik at 
skoleutvikling, satsingsområder og kompetanseheving trekker i samme retning.  

 

 

Vurdering 

Tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset oppfyller lovkravet for å etablere vurderingsrutiner 
som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 

 

Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og så langt har det vært valgt å legge fram 
rapporten for politisk behandling på høsten. 

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi få med oss alle resultater for de samme elevene, både 
Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og eksamen. 

  

Tilstandsrapporten er sammen med budsjett et viktig grunnlag for prioriteringer i Plan for 
skoleutvikling og Plan for kompetanseheving. 

 

Tallene som er presentert i tilstandsrapporten skal gi de folkevalgte et godt innblikk i tilstanden i 
Nesset-skolen.  

 

Det er et omfattende arbeid å få på plass et fullverdig rapporteringssystem i skoleverket, og det 
forslaget som foreligger vil utvikles videre.  

Så langt det er mulig er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er fastlagt i 
Plan for skoleutvikling. 

 

Innhold og form på tilstandsrapporten er drøftet med OK-utvalg, rektorer og inspektører. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Det er av stor betydning for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 
utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekst-vilkår og god 
utdanning gir større fokus på egen og andres helse. 
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1.    INNLEDNING 

Skoleeier har et oppfølgingsansvar for at krava i Opplæringslova blir oppfylt. Som en del av 
oppfølgingsansvaret skal det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskolen. Denne 
rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. (Opplæringslova §13.10) 
Tilstandsrapporten består av:  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som omhandler ressurser, faglige resultater, læringsmiljø, 

spesialundervisning og gjennomføring av videregående skole 

- En del med beskrivelse av bl.a. skolebasert vurdering, internkontroll og utviklingsområder.   

Elevundersøkelsen ble endret fra og med skoleåret 2013-14. Det foreligger derfor ikke 
sammenlignbare resultater bakover i tid. Framstilling av resultater fra Nasjonale prøver ble endret 
f.o.m. 2014. Også her blir det derfor et brudd i historikken. 
 

Sammendrag 

 

Bakgrunn 
Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen for skoledriften 
på kommunalt nivå.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 
Utdanningsdirektoratets nettsted for publisering av bl.a. Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. 
 I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av videregående opplæring, og egne framstillinger 
(spesialundervisning) basert på tall fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) 
I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og 
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 
Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.   

Rapporteringen dreier seg mye om læringsmiljø og faglig kvalitet i skolen. 
Kapitel 2 om elever og undervisningspersonale, viser gjennomsnittlig hvor store grupper den enkelte 
lærer har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er 
data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 
Kapittel 3 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og handler mest 
om trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt 
læringsmiljø i forhold til et utvalg av stilte spørsmål.  
Kapittel 4 viser resultater på gjennomførte Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og samla 
grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  

Tilstandsrapport for 2015/16 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy 
kvalitet og kan vise til gode resultater på mange områder: 
 

 Læringsmiljøet er godt og svært få elever melder om mobbing 

 Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset-elevene har et godt 

faglig nivå 

 Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig 

nivå på spesialundervisning 

 Elevene fra Nesset fullfører videregående opplæring i større grad enn 

gjennomsnitt for fylke og nasjon 

 Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid 
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Kapittel 5 viser utvikling av spesialundervisning i Nesset. 
Kapittel 6 inneholder betrakninger fra både elev- og foreldreperspektiv på hvordan skolen oppleves. 
Kapittel 7 viser i hvor stor grad elever fra Nesset gjennomfører videregående opplæring. 
 
Rapporten inneholder også egne kapittel om skolebasert vurdering, system for oppfølging og en del 
fakta om skolene i kommunen og hvilke satsingsområder det arbeides med. 

Hvordan tilstandsrapporten skal utformes og hvilken informasjon som skal være med er drøftet med 
skolene og utvalget for oppvekst og kultur underveis i prosessen. 

Målsetting 
I tillegg til å innfri kravet i Opplæringslova må det være et mål å skape:  

- økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en 

målsetting at både lærere, elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet, såkalte skolebasert 

vurdering (forskrifta § 2-1). Den skolebaserte vurderinga er et viktig uttrykk for at skolen er 

en lærende organisasjon.  

- skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

- økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og 

politikere. 

- økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   

 
 

Skolene i Nesset 2015-16 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  
Rektor: Per Einar strand 
Elevtall: 251 

 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Rektor: Hilde Toven 
Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:   48 elever 
  Vistdal 1. – 7. trinn:   17 elever 
 
 

Organisering 2015-16 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 2 adskilte bygg; barnetrinnet med 157 
elever og ungdomstrinnet med 104 elever. Fra skoleåret 2014-15 ble skolen omorganisert fra 3 til 2 
bygg.  
Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som også har undervisning.   
Enheten består av 2 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal har 
bare barnetrinn.  Begge avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i 
en klasse.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 

Kartleggingssystem og rapportering 
Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk.  
Systemet består av en perm som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av resultat for 
alle trinn og eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til bekymring.  
”Trinnpermen” følger hver klasse gjennom skoleløpet, og skal sikre god oppfølging fra år til år, ved 
trinnoverganger og skifte av lærer.  
Kartleggingsresultater registreres og lagres i programmet «Vokal». Når eleven går ut av 10.kl. 
arkiveres samtlige resultater i kommunes elektroniske arkiv. «Vokal» vil etter hvert overta som en 
digital «trinnperm»   
Ressursgruppa har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget 
rutiner for tiltak for elever med svake resultater. 
 
 
 
 

Ressursgruppa 
Ressursgruppa er benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 
kompetanse. Skolefaglig rådgiver deltar også i en del møter i gruppa og gir føringer for aktiviteten.   
Lærerne har hatt frikjøp på 12% hver for å arbeide med dette området. 
Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet Trinnpermen, 
ikke minst ved å legge inn” tiltakspakke” der kartleggingen avdekker behov for ekstra 
tilpasning/hjelp.   
Ressursgruppa har også utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå.  
Ressursgruppa prioriterer elevene i småskolen. 
 

PPT 
Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT,  ”Oppgaver og frister gjennom året”.   
Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset, yter god tjeneste med fortløpende 
saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året. De siste 
årene har PPT økt innsatsen på systemrettet arbeid, bl.a. gjennom «De utfordrende barna» og arbeid 
mot mobbing. Skoleåret 2015-16 har PPT bidratt mye i skolenes arbeid mot mobbing, 
foreldresamarbeid og kompetanseheving i personalet. 
PPT har vært faglig ansvarlig for et fylkesomfattende prosjekt «Beredskapsteam mot mobbing». Nesset 
har vært sentral i arbeidet med prosjektet. 
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2.    ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonalet 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk 
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 
samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som er 
fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 
(Plan for skoleutvikling 2015)  

 

Indikator og nøkkeltall  2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Antall elever 359 345 356 327 316 
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 36,8 36,5 34,0 36,5 
Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

98,5 90,1 95,4 82,8 88,4 

 

Vurdering 
Antall elever i Nesset skolen er redusert med over 40 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi  1,6 
færre lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der 
gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe opp. 
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Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn og 8.-10.trinn.  Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 
gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. (antall elever pr. lærer) 

 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø, og lavt sykefravær 
(Plan for skoleutvikling 2015) 

  

 

 

Vurdering 
Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer har økt fra ca. 11 til over 14 i 
snitt de siste 5 årene på ungdomstrinnet, siste året en reduksjon til 13,2 elever.  På barnetrinnet har 
det ligget stabilt på ca 11, med en reduksjon siste året til 9,2.  Det er betydelig færre elever pr. lærer 
på de små skolene.  
På Eidsvåg barne- og ungdomsskole er antall elever pr. lærer lavere for barnetrinnet og litt høyere 
for ungdomstrinnet sammenlignet med nasjonale tall. 
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3.    LÆRINGSMILJØ 

 

Lokale mål 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, 
ser egne evner og tar dem i bruk.  
Eleven opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 
Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
                             
(Plan for skoleutvikling 2015) 

 

Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å 

gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får 

bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

 

 

 

 

7.trinn 
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Vurdering 
Elevundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater, spesielt for 10.trinn. Det er svært positivt at 
elevene nå melder om stor grad av elevdemokrati og medvirkning. På 7.trinn er reultatene mer 
ujevne, men både på områdene støtte, læringskultur og mestring er resultatene gode. Fortsatt mer og 
hente på elevdemokrati og medvirkning for 7.trinn.  
Lokalt mål er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.trinn 
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Mobbing på skolen 
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som 

opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt 

mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at 

færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite 

mobbing i skolen. 

 
 

 
 
 

Andel elever som har opplevd mobbing (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i 
måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever 
som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og 
«Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

Vurdering 
Andelen elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert fra forrige år. Ingen elever i 7. eller 
10.trinn har meldt fra om mobbing i Elevundersøkelsen. Samla resultat for 5.-10.trinn er svært 
positivt. 
En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0% mobbing. 
Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I skoleårene 2014-15 og 2015-16 har 
det vært jobbet systematisk sammen med foreldre, PPT og personalet for å redusere mobbing og 
bedre læringsmiljøet. Dette har gitt resultater. Bl.a. er antall meldte mobbesaker med enkeltvedtak 
betydelig redusert. 
Lokalt mål er oppnådd. 

 

7.trinn 

10.trinn 

7.trinn 

10.trinn 
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4.    FAGLIGE RESULTATER 

Lokale mål 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2015) 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

 

Vurdering 
For 5.trinn kan det se ut som resultatene er noe dårligere enn forrige år, spesielt i engelsk. Det er for 
tidlig å si om dette er et tilfeldig utslag. For 8.trinn er resultatene jevnt gode og på høyde med eller 
over nasjonalt snitt. (ca. 50p) 
Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring s.12) og først ved store avvik eller utvikling over år kan 
en vurdere sikkert om resultatene som gode eller dårlige 
Lokalt mål delvis oppnådd 
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Skalaforklaring Nasjonale prøver 
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Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng 
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget 
med 10. 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2015) 
   

 
 

 
 

 
 

Vurdering 
Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall 
for landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved 
sluttvurderingen i 10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og 
kan si noe om kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Resultatet for avgangselevene i 2016 ligger veldig høyt, og langt over nasjonalt snitt. Dette er mer 
enn forventet og svært bra. 
 
Lokalt mål er nådd.  

Nesset 
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5.    SPESIALUNDERVISNING 

Statistikken nedenfor angir hvor mye spesialundervisning som gis i Nesset sammenlignet med 
nasjonale tall over tid. Blå kurver viset hvor stor andel av det totale undervisningstimetallet 
spesialundervisning utgjør. Grønne kurver viser hvor mange prosent av elevene som har et vedtak 
om spesialundervisning. 
 
 

 

 
 

Vurdering 
Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og 
ressursbruk (timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er 
det beste tilbudet til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og 
innenfor den ordinære undervisninga gi best resultat.  
Statistikken over kan være en illustrasjon på at skolene i Nesset er god på tilpassa undervisning og at 
ressurser brukes fleksibelt istedenfor å knyttes til den enkelte elev. 
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6.    SKOLEN FRA ET BRUKERPERSPEKTIV 

Elevene 

Elevrådene ved skolene ble oppfordret til å si noe om hvordan de har hatt det på skolen dette 
skoleåret.  U.trinnet på Eidsvåg  barne- og ungdomsskole har laget denne ordskyen etter en runde i 
klassene: 
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Foreldrene 

FAU-lederne ved skolene ble oppfordret til å gi noen refleksjoner på hvordan skoleåret har blitt 
opplevd fra deres synsvinkel. Her er innspill fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Eresfjord barne- 
og ungdomsskole og Vistdal skole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAU er godt fornøyd med hvordan skoleåret har forløpt. Eidsvåg skole har etter min mening valgt en 

tydelig sti for hvordan man skal være en best mulig læringsarena. Vi ser flere tydelige fokus på at 

skolen ønsker kvalitet i læringen sin og velger kompetansehevende tiltak og fokusområde. Både 

rektor, lærere og assistenter oppleves som pådrivere for et aktivt læringsmiljø på skolen, noe FAU 

opplever som en positiv trend.  

 

Det vil nok alltid være elementer av mistrivsel fra en eller annen side i løpet av et skoleår, selv om 

det jobbes ut ifra et nulltoleransesystem vedrørende mobbing. Mobbing kan foregå på flere måter og 

også gjerne på sosiale medier. Her ser FAU at det vil bli behov for en innsats fra både foreldre og 

skole om vi skal ha en oversikt som vi kan leve med. Det kommer nye elementer inn, en annen kultur 

der mange møtes digitalt, flere plattformer for sosiale medier og det krever sin mann for å følge 

med. FAU opplever at skolen tar dette på alvor og gjør tiltak for å hanskes med utfordringer knyttet 

til den digitale hverdagen og håper vi foreldrene også klarer å være en bidragsyter her.  

 

Ellers oppleves det stor vilje til å ta snarlig tiltak ved mistanke om mobbing. Her er vi inne i en god 

trend, men det er utfordringer med å avdekke at mobbing foregår. Barn vegrer seg ofte for å si fra 

at noe er galt. Skolen har iverksatt tiltak både for å gjøre varsling lettere og holde en bedre status 

over barnas trivsel. Dette arbeidet håper FAU skolen vil fortsette med fremover. Ett mobbet barn er 

ett for mye. 

 

FAU ser veldig positivt på at skolen er flink til å utnytte aktivitetsdager, turer, utflukter etc. på en 

god måte. Det oppleves stor vilje til å bryte av skolehverdagen med andre elementer som bidrar til 

økt trivsel i form av en aktiv hverdag eller kulturinnslag. Dette håper vi det fortsettes med. 

 

Det oppleves på generell basis fra FAU sin side at det er stor trivsel på skolen og gode forhold for 

læring 

 

 

Lars Magnus Gjermundnes 
Leder FAU Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
 

FAU ved EBUS er fornøyd med året som har gått. Det har vært godt samarbeid, 

har ikke fått noen negative tilbakemeldinger. 

FAU har fungert godt sammen, og blitt enige om de beste løsningene for elevene. 

 

Med hilsen 

Tanja Ydsti , 

leder i FAU Eresfjord barne- og ungdomsskole 
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På senhøsten i 2015 kunne foreldre i Vistdal lese i Nesset kommune sin økonomiplan for perioden 

2016-2019, at Rådmann i Nesset kommune fremmet forslag om avvikling av Vistdal skole. I den 

forbindelse skrev FAU Vistdal en uttalelse til formannskap og kommunestyre, med våre saklige og 

velbegrunnede innvendinger mot dette.  Det var med stor glede vi kunne konstatere at 

kommunestyret i desember besluttet å opprettholde drift ved Vistdal skole. 

 

Videre nevner vi at utbedringer i forhold til brannsikkerhet, med påfølgende ombygging ved skolen 

har vært hete tema dette året. En samlet foreldregruppe stilte seg kritisk til kommunens 

prioriteringer, der deler av prosjektet ble satt på vent og begrunnelser for dette ble vagt og 

unnvikende kommunisert. FAU Vistdal er nå kjent med at utbedringer ved skolen pr.dags dato 

nærmer seg ferdigstillelse. 

 

Til tross for usikkerhet vedrørende skolens framtid på førjulsvinteren og senere misnøye med 

informasjonsflyten fra skolemyndighet/kommune angående branntilsynsrapporter og 

ombyggingsplaner, så er FAU Vistdal fornøyd med å konstatere framskritt i disse prosessene. 

 

Vi er også tilfredse med at lærere og assistent ved skolen evner å holde fokus i turbulente tider, - 

jobbe målbevisst videre, skape gode læringsmiljø for elevene, og opptre imøtekommende overfor 

foreldre. En velfungerende skole er viktig for både elever, foresatte, ansatte og lokalsamfunnet, 

og FAU Vistdal er lettet over at skolen består.  

 

Mvh 

FAU Vistdal  

Jorunn Aspås Rindli 

Leder 
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7.    GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE 

OPPLÆRING 

Tilnærmet alle elever fra Nesset begynner i videregående opplæring etter grunnskolen. Faglig nivå, 
trivsel med skolearbeid og god rådgiving for å velge rett studieprogram er viktige faktorer for å 
fullføre videregående opplæring. I tillegg vil det også være mange andre faktorer som avgjør om 
videregående opplæring gjennomføres. Videregående opplæring er frivillig, men god kvalitet i 
grunnskolen gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre. 
 

Gjennomføring etter 5 år 

Diagrammene viser gjennomføring i % etter 5 år. Årstallet angir startåret i videregående opplæring. 
Kilde: SSB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført:  71% Fullført:  78% Fullført:  81% 

Fullført:  73% 

Fullført:  76% 
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Fullført og bestått skoleåret 2015/16 

Tabellen viser i hvor stor grad elevene har fullført og bestått det trinnet de var på i skoleåret 
2015/16. 
Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune 
 

Fullført og bestått % % 

 
Møre og 
Romsdal 
(15-16) 

Nesset 
kommune 
(15-16) 

Fullført og bestått 78,8 84,3 

Fullført og bestått - Studieforberedende  85,0 91,2 

Fullført og bestått - Yrkesfag 75,7 80,6 

Fullført og bestått - Påbygg 58,8 85,7 

 
 

Vurdering 
Elevene fra Nesset har stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  Flere elever enn 
gjennomsnitt fullfører vgs. og fullføring år for år er høy. Best gjennomføring er på 
studieforberedende program.  
Grunnskolen i Nesset bidrar i stor grad til at elevene er godt forberedt til videregående opplæring. 
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8.    SKOLEBASERT VURDERING 

Skolebasert refleksjon 2015-16 

Forskrift til Opplæringslova: 

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa 
medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å 
sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

Kjennetegnet på en lærende organisasjon er en kontinuerlig refleksjon over egen praksis. Dette 
forutsetter at skoleledelsen legger dette inn som regelmessige drøftinger i personalet, der formålet er 
skoleutvikling og forbedring av felles praksis. Skoleeier skal se til at dette skjer 

Skolebasert refleksjon er nå lagt inn som et ledd i og i sammenheng med planer og rapporter.  Den 
kontinuerlige refleksjonen og drøftingene på skolene er i første rekke nyttig for skolen selv og skal 
bidra til kvalitetsforbedring der. I tilstandsrapporten vise derfor bare en oversikt noen av emnene 
som har vært tatt opp til slik drøfting. 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen X X 

Oppfølging nasj.prøver X X 

Refleksjon over praksis når det gjelder 
regning i alle fag 

X X 

Drøfting av god overgang i norsk, engelsk og 
matematikk fra barnetrinn til ungdomstrinn 

 X 

Drøfting og revidering av Handlingsplan 
mot mobbing 

X x 

Refleksjon ang. å gi gode beskjeder   x 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet 
”skolebasert refleksjon” for å skille det fra elevvurderingsfeltet) 
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9.    UTVIKLINGSARBEID OG SATSINGSOMRÅDER 

Utviklingsarbeid i skolen er et langsiktig arbeid. De siste årene har skolene i Nesset vært sammen 
om utviklingsarbeidet. Det har vært en bevisst holdning å gjøre dette sammen fordi: 

 det binder skoler og kolleger sammen 

 vi utnytter den kompetansen som finnes i kommunen til beste for alle 

 det er en rasjonell og økonomisk måte å arbeide på 

 det sikrer lik kvalitetsheving for alle elever 

 det bidrar til felles praksis mellom skolene 
 
I skoleåret 2015 -16 har skolene i Nesset hatt 2 hovedområder: 

o Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 

 Regning er valgt som satsingsområde de siste årene bl.a. fordi Nasjonale prøver 
har vist at vi har behov for økt kvalitet i undervisninga på det området. 
Gjennom forrige skoleår ble det på planleggingsdager, fellessamlinger og i de 
enkelte team satt fokus på egen undervisningspraksis. 

 Fra skoleåret 2014-15 ble Nesset med i den Nasjonale satsingen «Ungdomstrinn 
i utvikling» med regning som utvalgt satsingsområde. I Nesset omfatter den 
nasjonale satsingen alle skoler, alle lærere og alle trinn. Den nasjonale satsingen 
varer ut 2016. Lokalt fullfører vi satsingen ut skoleåret 2016-17. 

o Bedre læringsmiljø 
 I samarbeid med PPT har skolene arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, 

redusere mobbing og god klasseledelse. PPT har bidratt på kursdager og 
personalmøter, skolene har systematisk samarbeidet med foreldre og det har 
vært fokus på læringsmiljø i skolehverdagen 

 Dette arbeidet kan vi allerede se resultater av i Elevundersøkelsen med bl.a. 
reduserte tall for mobbing. 

 Også på dette området vil samarbeidet med PPT fortsette. Nesset er aktivt med 
i prosjektet «Beredskapsteam mot mobbing» som vårt PPT-kontor koordinerer. 

 
I tillegg til hovedområdene har det vært arbeidet med utvidet bruk av læringsplattformen Fronter, 
bl.a. til elevvurdering. 
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10.    SYSTEM FOR OPPFØLGING 

Skoleeier er etter Opplæringsloven §13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava 
i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen bruker et digitalt system kalt "1310.no". I 
dette systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht opplæringsloven som må kvitteres ut. 
Skoleeier kan til enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene er utført eller ikke. Systemet 
fungerer også som et årshjul både for skolenivå og for skoleeier.  Under vises et eksempel fra dette 
systemet. 
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11.    KONKLUSJON 

Tilstandsrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nesset-skolen.  Resultatet for 
avgangselevene (grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt og kullet som 
gikk ut av ungdomsskolen våren 2016 hadde et svært godt resultat. De siste årene har vi hatt svake 
resultater i regning, selv om en forsiktig framgang kan registreres.  
 
I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig 
når uønska atferd oppstår. Forrige skoleår var det få elever som meldte fra om mobbing. Skolene må 
arbeidet kontinuerlig med å skape et godt læringsmiljø. 
 
Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klasserommet, preges 
i Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og 
kommunenivået er godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig 
tilbud uavhengig av skole. 
 
Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er nylig fornyet, det er 
god kompetanse og motivasjon i personalet, og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 87/16 22.09.2016 

 
 
 

Omsorgsboliger - helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - videre 
arbeid 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

2 Særutskrift Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til 
endelig behandling i desember 2016 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre ba rådmannen i sak 31/15 om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og    
hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum.    

 

I økonomiplanen 2016 – 2019 vedtok kommunestyret å sette av kr. 350.000,- til et forprosjekt som 
har som oppgave å se på muligheten av å ha omsorgsboliger og helsesenter i en og samme 
bygning. 

 

Bakgrunnen for at kommunestyret i økonomiplansammenheng avsatte disse midlene til nevnte 
formål hadde sitt utgangspunkt i   k- sak 150/15  

I denne saken hadde både   utvalg for teknisk, næring og miljø samt formannskapet følgende 
tilråding til kommunestyret: 

 

 Kommunestyret godkjenner oppstart av forprosjekt nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjenesten ihht investeringsreglementet pkt. 3,4 og 5. 
Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016 – 2019 som fremmes for 
kommunestyret 17. desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre 
synliggjøres midler til hovedprosjektet fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr. 
54.040.000,-.  

Arkiv: 144 
 

Arkivsaksnr: 2010/527-60 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



 

 

Rådmannen har lagt opp sitt arbeid med dette prosjektet i samsvar med intensjonene i K- sak 
31.2015 og K -sak 150/2015 samt vedtatte økonomiplan 2016 – 2019.  Rådmannen har planlagt å 
legge denne saken fram for kommunestyret i desember 2016.  

 

I saksframlegget til K. sak 150/15 går det fram følgende: 

«I økonomiplan 2015-2018, K-sak 111/14, vedtok Nesset kommunestyre å rehabilitere 
legesenteret og helsefløyens gesimser og fasader. Etter påbegynt prosjektering viste det seg at 
bevilgede midler ikke var tilstrekkelig og i utvalgssak 11/15 gjorde TNM vedtak om å 
rehabilitere hele helsefløyen, innvendig og utvendig, men avvente utførelse for å legge 
prosjektet inn i økonomiplan 2016 – 2019. Prosjektet ble dermed satt på vent og saken ble ikke 
ført videre.  

I k-sak 31/15 vedtok Nesset kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, 
lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg 
sentrum.  

Det har nå kommet forslag om å se på muligheten for å se disse prosjektene i sammenheng. 
Det er behov for midler til forprosjekt for å utrede muligheten til samlokalisering i et 
flerfunksjonelt bygg og kartlegge kostnader. Et forprosjekt vil muliggjøre å realitetsbehandle 
et slik forslag med hensyn til alle førende faktorer.  

 

Ihht investeringsreglementet er omfanget av dette prosjektet av en størrelse som krever 
forprosjekt.  

I pkt 6, bokstav c-i er det beskrevet hva et forprosjekt skal inneholde. Kompleksiteten i dette 
prosjektet medfører at forprosjektet også må svare ut  

 Grunnforhold ved tomt  

 Innhold og areal tilhørende hver funksjon  

 Om Nesset kommune skal eie eller leie et slikt bygg.  
 

Forprosjektet munner ut i en sak som fremmes for politisk behandling der kommunestyret 
velger løsning og innstiller til leie eller eie.  

Fremdriften ihht vedtaket gjort i K-sak 31/15 er for svak. Det avsettes 6 måneder til forprosjekt 
og oppstart hovedprosjekt i 2.halvår 2016.  
Forprosjektet er beregnet til kr 350 000 grunnet avklaring om grunnforhold og 
administrasjonskostnader jfr den faglige vidden prosjektet omfatter.»  

 

Status vedrørende oppføring av 16 omsorgsboliger har vært etterspurt flere ganger både i råder for 
eldre og funksjonshemma og i helse og omsorgsutvalget. 

På sitt siste møte den 12.9. 2016 etterlyste rådet status vedrørende bygging av 16 omsorgsboliger 
for heldøgns tilsyn og pleie: 

Rådet viste bl.a. til helse og omsorgsutvalgets merknader.  

Der det går fram følgende: 

Det er ønskelig å få en beskrivelse av aktuelle tomtealternativer. 

Er behovet som tidligere 16 omsorgsboliger. 

Skal bygget oppføres i:  

A) I kommunal regi 

B) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen) 



C)  Samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel 8 + 8 i 2 adskilte prosjekt 

Videre er det ønskelig å få konsekvensene av ulike alternativer   i forhold til framdrift og kostnader. 

 

Status i dag når det gjelder prosjektet omsorgsboliger/helsesenter er følgene: 

 Det er opprette en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, fagpersonale fra helse og 
omsorgs tjenesten, kommunen hovedtillitsvalgte er bedd om å pekte ut en tillitsvalgt til 
gruppa, det samme er vernetjenesten bedd om.  

 Det er foretatt grunnundersøkelse 

 Det er foreløpig utarbeidet skisser for et bygg alternativ.  Dette er et bygg i 3 etasjer på 
rådhusets parkeringsplass. Det har så lagt vært fokus på omsorgsleilighetene. De 
foreløpige tegninger er sendt hjemmetjenesten, ergo/fysio og koordinerende enhet for 
synspunkter.  

 Det er planlagt å leie inn et eksternt firma for å få utarbeide en tilstandsrapport for den del 
av rådhuset som inneholder bl.a. tannlege og legekontor.  

 Det er ikke framkommet nye momenter som tilsier at behovet for omsorgsboliger er endret 
siden vedtaket i mars 2015. 

 

Vurdering 

Administrasjonen er av den formening at en så langt har fulgt den planen som ble lagt for dette 
prosjektet gjennom politiske vedtak.  Rådmannen tar som nevnt sikte på å legge saken fram for 
kommunestyret i desember 2016.  Rådmannen har vurdert muligheten av å få lagt fram saken for 
kommunestyret i oktober, men ser at dette ikke er mulig. Det er fortsatt en del som få avklares.  
Saken må også behandles i en rekke råd og utvalg før den legges fram for kommunestyret, dette tar 
også sin tid.  En viktig avklaring for å komme videre i arbeidet er bl.a. hvor legekontoret skal være. 
En eksternt utarbeidet tilstandsrapport for dagens helsesenterbygg vil bl.a. være et av bidrag for å 
avklare dette.   
Det er som nevnt utarbeidet forslag til tegninger for de 16 omsorgsleilighetene.  Fagpersonell innen 
helse og omsorg er i ferd med å gjennomgå disse tegninger og vil komme med sine synspunkter.  
Dette er et arbeid som er viktig enten kommunen bygger selv eller at en får andre til å bygge og at 
kommunen leier (Hamarøymodellen). 

Rådmannen har som mål at når saken blir lagt fram for kommunestyret i desember at 
kommunestyret skal få et god grunnlagt for å ta en avgjørelse i saken.   
Dette gjelder bl.a. i forhold til  

 Valg av tomt (tomter) 

 Om kommunen selv skal stå som eier av bygger, eller at andre skal bygge og kommunen 
leie 

 Om leilighetene skal fordeles på ett eller to bygg (8 + 8 ) 

 Framdrift og kostnader 

 Hvor skal kommunen legekontor, tannlegekontor være 

 
 

Økonomiske konsekvenser 

Det er avsatt Kr 350.000 til dette forprosjektet, det er alt som tilsier at dette beløpet vil holde. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-53 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/15 03.03.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma 3/15 04.03.2015 

Nesset formannskap 25/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 31/15 26.03.2015 

 

Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

2 Særutskrift - Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

3 Særutskrift - Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer 

4 Uttale til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter fra Fagforbundet 

5 Synspunkt fra Nesset demensforening 

6 Uttale i forbindelse med demensavdeling i Nesset fra NSF Nesset 

(vedleggene 4-6 er lagt ved saken før kommunestyrets behandling 26.03.2015) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  



8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble ekspedert til møtedeltakernes iPad 3.3.2015  

 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging 

av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for 

fellesarealer i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente

  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler

  

           8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  Alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

Dette forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler

  

           8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  Alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 



 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble delt ut. 

 

Rådmannen orienterte om saken, samt om vedtak fra utvalg for helse, oppvekst og kultur 03.03.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt 

representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Uttale fra Fagforbundet, Nesset Demensforening og NSF avd. Nesset ble ekspedert til 

utvalgsmedlemmenes iPad 11.3.2015 

 

 Lilly K.Svensli fremmet rådmannens innstilling til vedtak 

 

 Kari F.Øverås bad om gruppemøte 

 

Lilly K. Svensli sitt forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt 

HOK sitt forslag fikk 1 stemme og falt 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 



2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som beskrevet i 

alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i tilknytting 

til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med Investeringstilskudd 

fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt tillyse 

arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt 

representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Aina Trælvik Remmen fremmet forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), med 

korrigering av første setning: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler 

8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  Alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte. 

 

Forslaget fra Remmen ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Remmens forslag fikk 9 stemmer og falt. Formannskapets forslag 12 stemmer og ble vedtatt. 

 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende endringsforslag til første setning i formannskapets forslag: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 



 

Endringsforslaget fra Remmen fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å utarbeide 

detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som beskrevet i 

alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1.etg ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i tilknytting 

til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med Investeringstilskudd 

fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt tillyse 

arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt 

representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Merknad 

Rådmannen korrigerte saksframlegget den 3.3.2015 på grunn av feil i tallmaterialet. 

 

Utgangspunktet for denne saken er kommunens helse- og omsorgsplan og vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang et vedtak om at de ønsker en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) som fattet følgende vedtak 2.4.2013. 

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt. 

 

Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse- 

og omsorgsplanen. 



 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og se på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv F. Husby, 

Jan K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siw Janne Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres i forhold til Helse- og omsorgsplan 

igangsettes så snart dette er mulig. 

 

Dette begrunnes med følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En økte plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 

pasienter. I helse- og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil 

stå ovenfor er tilbudet til demente. Det er vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelingen og 

demensavdelingen er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser 

det som lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å 

foreta en total ombygging noen år senere. 

 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelingen og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest 

institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også 

fram at Nesset bruker en lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre 

kommuner. I helse og omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. 

(Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre 

tilbud lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli 

pasifiserende. Det å bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil 

normalt resultere i at de som bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få 

mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon enige i behovet for raskere utbygging, men uenige i hvordan 

utbyggingen skulle foretas. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 

nybygg demensavdeling. 

 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 



- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

rådmannen peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

HOK utpeker i sitt møte den 26.11.2013 følgende representanter til deltagelse i forstudiegruppe; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv F. Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruseth, Sissel Ebbesen Bugge, Siw Janne Ernes Aasen og 

brukerrepresentant Bjørg Alstad. 

 

Vedtak i HOK – 13.05.14, sak 22/14 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie- og omsorgstjenesten utsettes 

til oktober 2014. 

Orientering om årsaker til utsettelse blir fremlagt for kommunestyret 22.05.14. 

 

Kommunestyret etterspurte fremdrift i saken den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. 

 

Tilrettelegging av 16 omsorgsboliger, utviding fra 9 – 16 demensplasser, tilrettelegging av dagsenter 

for demente samt 2 rehabiliteringsplasser betyr at vi står overfor store utbygginger som krever stor 

aktivitet. Med bakgrunn i at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten i oktober 

kun hadde lagt fram en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, hadde 

forstudiegruppa ingen mulighet for utrede det som bør forventes av forstudiegruppa.  Dette resulterte i 

at rådmannen la fram en sak for kommunestyret for å få forlenget frist.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 6.11.14: 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet.  

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015.  

 

Forstudiegruppa har siden den ble opprettet og fram til 20.2.15 hatt 9 møter. 

 

 

Investeringsreglement 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 nytt investeringsreglement. Kapittel 4 i dette 

reglementet beskriver hva som forventes ved en behovsutredning. Dette legger føringer for 

prosjektgruppas arbeid.  

 

Kapittel 4 omhandler  

a) Analyse med behov 

Evaluering av helse- og omsorgsplanen. Den forrige arbeidsgruppa har foretatt dette arbeidet, 

det vises bl.a. til det som arbeidsgruppe la fram i september 2013 og som kommunestyret 

enstemmig sluttet seg til. Behovet var å øke demensplasser fra 7 – 9 og 16 nye boenheter 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie - omsorgsboliger. 

 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov.  

Det er utarbeidet skisser for alle alternativer av arkitekt. 



c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

Det er lagt frem alternativer både for ombygging, tilbygg og nybygg. Det er ikke vurdert i 

forhold til leie eller annet samarbeid. Hvis omsorgsboliger blir bygget som nybygg kan det gi 

muligheter for ekstern utbygger. 

d) Lokalisering 

Alternativene som er utredet er i henhold til mandatet hva angår lokalisering. 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken, men er avhengig av hvilke alternativer som blir valgt. 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken under overskriften «Kostnader investering – tilskudd». 

 

 

Gjennomgang av alternativer 

 

Det legges frem 3 alternativer for tilrettelegging av 2 x 8 demensplasser samt 2 alternativer for 

bygging av omsorgsboliger. Alle alternativene besvares ut ihht. kommunestyres vedtak;                         

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

  



 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg. Bygningens bæresystem tillater i stor 

grad at man kan gjør om på innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes. 

 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

Det er skissert to mulige planløsninger ved å legge den nye demensavdelingen til NOS. Derav 2 

kostnadsalternativer. I begge alternativene er det tilrettelagt for dagavdeling for demente i 1. etasje. 

 
Tabell 1: Demens NOS - Rehabilitering av 1.etasje med hovedinngang som i dag 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

mva   Kr.   8 312 500   

Sum 1 330  Kr. 41 562 500 Kr. 22 860 000 Kr. 8 312 500 

 

Tabell 1 viser kun bruk av 1.etasje med inngang som i dag. 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 22,9 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan bygge kostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

  
Tabell 2: Demens NOS – Rehabilitering av 1.etasje og u. etasje med flytting av hovedinngang, inkl. heis 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

Rehabilitering U.ets    400 Kr. 15 000 Kr.   6 000 000   

mva      Kr.   9 812 500   

Sum 1 730  Kr. 49 062 500 Kr. 27 000 000 Kr. 9 812 500 

 

I tabell 2 er det tatt med kostander for å flytte inngangspartiet ned i underetasjen ved eldresenteret for å 

frigjøre oppholdsareal ved dagens inngang til stueareal. Dagens løsning med hovedinngang gir 

reduserte muligheter for skjerming av pasientene.   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 27 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert.  

  

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen er tilstrekkelig uavhengig av hvor inngangspartiet blir lagt. Korttidsavdelingen 

rommer 2 x 8-manns pasientgrupper samt 2 rehabiliteringsplasser som legges lengst mot 

sykehjemsavdelingen. Det samlede arealet på pasientrommene er innenfor kravet til Husbanken og er 

ca. 26,9m2.  Kravet for badene på 5,8m2 innfris ved enkle justeringer. Det betyr at dagens 

rominndeling beholdes, men man justerer noe mot korridor og innad i pasientrommet for å øke areal 



på badene. Planløsningen organiseres slik at man oppnår et sirkulært bevegelsesmønster og det 

tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra begge pasientgruppene.  

På vestenden og nordsiden av Korttidsavdelingen er det etablert uteareal omkranset av gjerder og det 

er gode solforhold. Eksisterende veitrasé som strekker seg langs hele sørsiden av aldersavdelingen 

vurderes avviklet. Gjennomkjøringsmuligheten fjernes og det frigjøres arealer på sørsiden til utvidelse 

av eksisterende veranda og grøntområde som den andre demensgruppen kan nå.   

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 1, kr 10 350 000 og tabell 2, kr. 12 250 000. Økte driftskostnader for 

øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Virksomheten i en ny demensavdeling på NOS vil bidra til å styrke fagmiljøet i Nesset med 100 % 

mot å legge demensavdelingen et annet sted. Et samlet fagmiljø øker kvaliteten på tjenestene og det er 

en styrke for pasienter, pårørende, andre helseinstanser og de ansatte selv.  Omsorgssenteret har de 

tiltrengte funksjoner som vaskeri og kjøkken innenfor bygningen. Andre nødvendig kollaborasjoner til 

driften av en pleieinstitusjon er i umiddelbar nærhet; lege, ambulanse, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk 

sykepleier, prest, osv.  

Kommunestyret besørget i 2014 investeringsmidler til et eget nødstrøms anlegg til omsorgssenteret 

som sikrer funksjonell drift i situasjoner der strømmen er borte. Nødstrøms anlegget kan være 

avgjørende for de ansatte som yter behandling til pleiepasienter. Og nødstrøms anlegget styrker NOS 

som beredskaps- og evakueringsenter ved eventuelle ulykker/alvorlige hendelser.  

 

A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene.  

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg.  Det er benyttet bærende konstruksjoner 

av betongsøyler og dragere. Bygningens bæresystem tillater i stor grad at man kan gjør om på 

innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes, men fundamenteringen med plate på 

mark kompliserer arbeidet med å flytte eksisterende eller etablere nye avløp og tilhørende fall for 

disse. 

 
Tabell 3: Demens Eresfjord – rehabilitering eksisterende samt nybygg 

A2 – Demens 

Eresfjord 

Areal, 

m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering    695 Kr. 25 000 Kr. 17 375 000   

Nybygg    555 Kr. 29 000 Kr. 16 095 000   

mva   Kr.   8 367 000   

Sum 1 250  Kr. 41 837 500 Kr. 23 000 000 Kr. 8 367 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 23 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

  



 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen slik den fremstår i dag, er ikke tilstrekkelig. Det er skissert to tilbygg på til 

sammen 525m2, men her er det kun prioritert å få på plass de 2 x 8-manns pasientgruppene med 

tilhørende stuer. Trolig må bygningens eksisterende grunnflate dobles med hensyn til antall ansatte og 

behovene en institusjon har. Herunder nevnes areal til tekniske installasjoner som overrislingsanlegg 

ihht. brannklasse. Også økt areal til oppbevaring av tøy og mat da kjøkken- og vaskeri-tjenestene blir 

tiltransportert. 

Pasientrommene ved trydehjemmet er for små og man må benytte 1,5 eksisterende pasientrom for å 

innfri dagens krav til ett pasientrom. Pasientrom i eksiterende bygg blir dermed 31,7m2, mens 

pasientrommene i tilbyggene blir på 27,9m2.   

Trygdehjemmet blir påbygd i begge ender, altså mot nord og sør. Man må jobbe videre med å få på 

plass et sirkulært bevegelsesmønster, men størrelsen på de skisserte nybyggene har ikke rom for dette 

pr. nå. Det tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra hver pasientgruppe.  

Plassering av pasientgruppene vil bli mot nord og sør og det anlegges tilhørende uteareal på vestsiden. 

Her må kommunen erverve mer tomt da tomten etter utbygging blir for liten.  

Kjøremuligheten rundt bygget fjernes. Areal på vestsiden avsettes til uteområde. Hovedinngangspartiet 

og vareleveringen legges til østsiden. Plassering av parkeringsareal til 20 biler må tilrettelegges på 

østsiden av bygget og vil føre til noe redusert uteområde for barnehagen. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 3, kr 10 470 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 500 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Å flytte demensavdelingen til Eresfjord vil dele kommunens fagmiljø i to.  Det vil bli en perifer 

virksomhet som vil være mindre robust ved større hendelser rundt eller med pasienter eller ansatte. 

Avstanden til tilsvarende kollaborasjoner hemmer et nært samarbeid og muligheten av å dra veksler på 

hverandres ressurser. Herunder nevnes sykehjemmet, lege, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk sykepleier, 

osv. En må også tilstrebe at den demente, der det er mulig, får leve så normalt som mulig lengst mulig.  

At de har mulighet til å kunne være med på kafebesøk, gå på butikk, ta en tur til sentrum osv. uten at 

dette trenger å planlegges lang tid i forveien. Pårørende er også en viktig ressurs. Det er i dag ingen 

mulighet for kollektiv transport til Eresfjord trygdehjem. 

Kommunen gjør seg også mer sårbar når man mister sikkerheten nødstrøms anlegget ved NOS 

representerer. Det er vanskelig å finne vinnende faktum og argumenter for å legge demensavdelingen 

til Eresfjord når man flytter ut og gir avkall på nærhet til så mange elementære funksjoner for en 

pleieinstitusjon. 

 

BRANNBEREDSKAP 

Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt. 1. Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Dagens brannberedskap i Eresfjorden er lagt opp i forhold til Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt 3. 

Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. 

Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

Ved tilrettelegging av ny institusjon for demente i Eresfjord, vil en måtte øke brannberedskapet for å 

innfri 10 min responstid. Dette betyr nok mannskap med tilknytting til bygda på dagtid samt 

investering i nytt utstyr som tankbil og røykdykkerutstyr. Kostnaden er ikke beregnet. 



 

 

 

 

 

 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnader. 

    
Tabell 4: Demens Holtan – nybygg  

A3 – Demens Holtan Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Nybygg 1250m2 Kr. 30 000 Kr. 37 500 000   

mva   Kr.   9 375 000   

Sum   Kr. 46 875 000 Kr. 25 800 000 Kr. 9 375 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 25.8 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arbeidsgruppen er omforent og innforstått med at mulighetene ved et nybygg er klart bedre hva 

optimalisering av planløsning, bygningsutforming og uteområdet angår. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn bygningsarealet til demensavdeling i Eresfjord når man beregner 

bygge kostnader til nybygg på Holtan. Begrunnelsen er at i Eresfjord har det behovet vært å øke 

arealet for å få plass til 2 x 8-manns pasientgrupper med tilhørende funksjonsarealer. 

  

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 4, kr 11 700 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Arkitektene som har utarbeidet skissetegninger for Nesset kommune i denne forprosjektfasen 

anbefaler kommunen å se bort ifra eksisterende bygninger da de mener disse er utrangerte hva 

fremtidsrettet livskvalitet og pleiekvalitet for demenspasienter er. De anbefaler kommunen å legge et 

nytt demenssenter på den nærmere 10 mål store kommunale tomten på Holtan. Mulighetene er flere 

her både for innemiljø og utomhusanlegg og det skildres at man kan la dette bli et referanseprosjekt for 

denne type virksomhet. Videre anses det som best for helse og omsorgtjenesten i kommunen at man 

river aldersavdelingen ved NOS og legger til rette for muligheten til å bygge flere nye 

sykehjemsplasser om det skulle bli behov for det senere. 

Arbeidsgruppen har tatt dette utkastet med i utredningen som en mulighet, men pr dato anses det som 

overilt og voldsomt for både administrasjonen og politiske representanter.  



Også ved dette valget deler man i praksis kommunens fagmiljø innenfor denne type pleie i to, selv om 

Holtan botjeneste blir nærmeste nabo.  

Nødstrømanlegget er også et manglende element for denne løsningen. Kjøkken- og renseritjenester må 

tiltransporteres.  

 

Konsekvensvurdering demensavdelinger til sammen 16 plasser samt dagtilbud demente 7 til 10 

plasser 

 

Tabell 5: Konsekvensutredning demensplasser og dagtilbud 

Demensavdelinger 16 plasser samt dagtilbud for demente 7 til 10 plasser  

 

Kvalitetsindikator Eresfjord 

bofelleskap  

Tomtealternativ 

Holtan  

Ombygging 

NOS   

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst 

behov for transport, kjøring)  
3 2 1 

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 

(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 

fotpleie osv.)  

3 2 1 

C) Muligheter for skjermet 

utendørsaktivitet 

1 2 2 

D) Fagmiljø, (stort felles fagmiljø)  3 2 1 

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 

ambulanse, lege, strøm, vann) 
3 2 1 

F) Sårbarhet i byggeperioden 1 1 3 

G) Utgangspunkt for arealmessig 

beste løsning 

2 1 3 

SUM  16 12 12 

SAMLET  3 1 1 

 

A) og B) Det vil bli økt behov for transport av beboere for å besøke i sentrum, daglig kjøring med mat 

og rent/skittent tøy, besøk hos bl.a. lege og fysioterapeut. I og med at det er flest innbyggere i Eidsvåg- 

området vil en demensavdeling i Eresfjord resultere i økt transport i forbindelse med at tilsette skal på 

arbeid og pårørende skal på besøk til pasientene. Pårørende som ikke disponere bil vil få problemer 

med å besøke sine da det ikke er tilrettelagt for kollektivtransport.  

F) Det er her tenkt på tilbudet til pasientene under byggeperioden, 

 

Sammenstillingstabell: 

 
Tabell SA: Sammenstillingstabell A av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 A1-a 
Demens NOS 

A1 –b 
Demens NOS 

A2 
Demens 

Eresfjord 

A3 
Demens 
Holtan 

Investeringskostnader Kr. 41 562 500  Kr. 49 062 500 Kr. 41 837 500 Kr. 46 875 000 

Forventet tilskudd Kr. 22 900 000 Kr. 27 000 000 Kr. 23 000 000 Kr. 25 800 000 

Forventet refundert MVA Kr.   8 312 500 Kr.   9 812 500 Kr.   8 367 000 Kr.   9 375 000 

Netto Kr.  10 350 000 Kr.  12 250 000 Kr.  10 470 500 Kr.   11 700 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2  1 730m2 695m2   

Nybygg   555m2 (1250m2) 1250m2 

Driftskostnader Kr 1 500 000 Kr. 1 500 000 Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 1 1 2 2 

Konsekvensvurdering 1 1 3 2 



Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

 

Tabell 6: Omsorgsboliger NOS – Rehabilitering av 1.etasje med svalgangsløsning – 13 leiligheter:  

B1 Omsorgsboliger 
NOS 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Rehabilitering 1.et 1 330 Kr. 23 000 Kr. 30 590 000   

mva   Kr.   7 647 500   

Sum 1 330  Kr. 38 237 500 Kr. 17 200 000 Kr. 7 647 500 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.   2 941 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 17 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig. Tilskudd til 2 rehabiliteringsplasser dekkes inntil 55 %. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

I pleie- og omsorgsplanen er det skissert behov for 16 omsorgsleiligheter. For etablering av 

omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger som hver gir 12 – 13 leiligheter. 

 

For etablering av omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger. 

I. Planløsning med korridor og innvendig infrastruktur som i dag 

1,5 av eksisterende beboerrom utgjør en omsorgsleilighet på 55,4m2. Leilighetens størrelse er 

noe knapp med tanke på at dette skal fungere som en helårsbolig for en nærmest funksjonsfrisk 

voksen. En felles inngang er lagt til underetasjen (som skissert i A1) gir store innvendige 

forflytningsarealer for beboerne som erfaringsmessig gjør beboerne mer sosiale. Forenkler 

hjemmetjenestens arbeid som også slipper å gå ut mellom beboerne. 

Gir 12 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

II. Planløsning med utvendig svalgangsløsning 

1,5 av eksisterende beboerrom inklusiv korridor utgjør en omsorgsleilighet på 64,7m2 med 

inngang fra utsiden. Leilighetens størrelse er bedre enn for løsning I., bortsett fra at leiligheten 

taper dagslys pga. vindfang og den innover vendte planløsningen. Enkeltvis innganger utenfra 

gir følelsen av å bo mer i uavhengige leiligheter enn den felles korridorskissen.  

Gir 13 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 6, kr 13 390 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

  



 

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter ved NOS er sentralt plassert i Eidsvåg, men det anses ikke som gåavstand fra NOS 

til butikk, lege og bank for denne omsorgsgruppen, særlig pga. høydeforskjellen i terrenget. Det er kort 

avstand til hjemmetjenesten da den vil ha base i kjelleren ved eldresenteret og eldresenteret har også 

gode sosiale tilbud for denne beboergruppen. De sørvendte leilighetene har flott utsikt, mens de 

nordvendte leilighetene automatisk blir mindre attraktive pga. beliggenheten på bakkenivå og mangel 

på fritt utsyn. 

 

Privat initiativ:  

Det vil være lite attraktivt for private utbyggere å bygge omsorgsboliger på vegne av kommunen på 

denne tomten. Kommunen kan velge å selge tomten og denne bygningsdelen, men mest sannsynlig vil 

sykehjemsavdelingen/bygget som bygget er forbundet sammen med fortsatt være i kommunal eie. 

 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnadene. 

    
Tabell 7: Omsorgsboliger nybygg – sentrum. 16 omsorgsboliger  

B2 Omsorgsboliger 
nybygg 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Nybygg 1 650 Kr. 26 000 Kr. 42 900 000   

mva   Kr. 10 725 000   

Sum 1 650  Kr. 53 625 000 Kr. 24 100 000 Kr. 10 725 000 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.    3 352 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 24.1 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig.  

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov: 

Det er skissert et leilighetsbygg med 16 leiligheter fordelt på 2. og 3.etasje med svalgangsløsning eller 

innvendig korridorer, fellesrom for sosiale aktiviteter inne og ute og en moderne hjemmetjeneste med 

garasjeanlegg og hjelpemiddellager stasjonert i første etasje. Heis og «rullatoravstand» til helse-, bank- 

og butikktjenester samt frivilligsentral. Bygningen skal fremstå som et alminnelig leilighetsbygg og 

bidra til økt fortetting av sentrum.  

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 7, kr 18 800 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

 

  



 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter i sentrum er sentralt plassert i forhold til foretak beboerne kan nå på egen hånd. Et 

viktig moment i folkehelseperspektiv er at omsorgsboliger skal plasseres her slik at beboerne 

opprettholder sin selvstendighet og mulighet til mestring i denne livsfasen. Sentrum er definert fra 

kirka og til Smia på laveste terrengnivå. Tomten vil være flat og enkel å tilrettelegge for 

utendørsanlegg. Alle vil få utsikt fra sin leilighet som blant annet gjør det attraktivt å bo der og 

muligheten for en privat altan er tilstede. Det vil oppleves som å bo i en moderne alminnelig bolig som 

ikke er institusjonalisert og målet med å holde beboerne lengre friske er enklere å profittere.  

Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og den representerer enn sikkerhet 

for beboerne.  

 

Konsekvensvurdering omsorgsbolig 12 -16 leiligheter  

 
Tabell 8: Konsekvensutredning omsorgsboliger 

OMSORGSBOLIG 16 LEILIGHETER –   KONSEKVENSVURDERING 

Kvalitetsindikator Eidsvåg sentrum   Ombygging NOS    

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst behov 
for transport, kjøring)  

1 2  

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 
(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 
fotpleie osv.)  

1 2  

C) Muligheter for utendørsaktivitet 1 2  

D) Fagmiljø (stort felles fagmiljø)  2 1  

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 
ambulanse, lege, strøm, vann) 

2 1  

SUM 7 8  

Samlet  1 2  

1 = BEST 

MERK: Ved omgjøring av NOS – dagens demens og korttidsavdeling, får en 13 boenheter 

 

A) og B) Gjelder spesielt beboerne som vil være mer selvhjulpne ved kjøp av varer og bruk av 

andre servicefunksjoner.   

C) Det som har resultert i at alternativet i sentrum scorer best skyldes at området er flatt og at 

promenaden er lett tilgjengelig.  

E) Det at alternativet ved NOS scorer best begrunnes først og fremst at det er strømaggregat 

ved NOS. 

 

 

Tomtealternativer: 

Kommunen har vært i kontakt med private grunneiere om tomtealternativer i sentrum (som defineres 

som arealet mellom kommunehuset og Smia), men ingen har i dag areale som de ønsker benyttes til 

dette formålet. Kommunen har slik rådmannen ser det da 2 aktuelle tomter i sentrum som kan 

opparbeides. Dette må det jobbes videre med i et detaljprosjekt. 

 

Alternativ 1: Kommunal tomt der dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. 

Disse bygningene må rives og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

 

  



 

Privat initiativ:  

Et bygg i form av 16 omsorgsboliger på frittliggende tomt vil høyst sannsynlig være meget attraktivt 

for flere utbyggere da husbankens investeringstilskudd er betydelig for slike typer boliganlegg. Med et 

nybygg får man skreddersydd planløsning og utnyttet bygningsmassen optimalt, noe som vil være et 

mål for en utbygger med hensyn på tilskudds potensialet. Til sammenlikning vil NOS ha overflødig 

areal i underetasjen det må beregnes kostnader til, men som er utelukket fra tilskudd.   

 

Sammenstillingstabell 

 
Tabell SB: Sammenstillingstabell B av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 B1 
Omsorg NOS 

B2 
Omsorg Sentrum 

Investeringskostnader Kr. 38 237 500  Kr. 53 625 000 
Forventet tilskudd Kr. 17 200 000 Kr. 24 100 000 

Forventet refusjon MVA Kr.   7 647 500 Kr. 10 725 000 
Netto Kr. 13 400 000 Kr. 18 800 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2   

Nybygg  1 650m2 

Antall leiligheter 13 16 

Byggekostnader pr leilighet Kr. 2 941 000 Kr. 3 352 000 
Driftskostnader, økt bemanning Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 2 1 
Konsekvensutredning 2 1 
Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

 

Kostnader investeringer - tilskudd  

Staten gir gjennom Husbanken investerings tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.  

Tilskuddssatsene for 2015 er gjennomsnittlig 50 % av kostnadene av maksimalt godkjente 

anleggskostnader, dette fordeles med 45 % pr. omsorgsbolig og 55 % pr. sykehjemsplass. 

Maksimale tilskuddssatser er kr. 1.337.400,- for en omsorgsbolig og kr. 1.634.600 for en 

sykehjemsplass. 

Det gis også 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitet. Dagaktivitet 

gjelder beboere og ulike grupper hjemmeboende som har behov for et slik tilbud.  

Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.  

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller omsorgsboligene framskaffes 

gjennom avtaler med andre aktører. Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele 

omsorgsboligene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse og 

omsorgstjenester.  

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd etter 2012 må være tilrettelagt 

for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 

velferdsteknologi. 

 

Muligheten for å tildele videre investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble 

avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra 2011. Se pkt. 6.4 vedrørende disponering og tildeling av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll 

over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/


lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre 

seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten.  

Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. 

 

Bemanning: 

 
Tabell 9: Bemanningsbehov 

Antatt framtidig bemanningsbehov ved oppfølging av helse og omsorgsplanen 2017 – 2020, 
gjelder etter at 16 demensplasser, 16 omsorgsleiligheter og 2 rehabiliteringsplasser er etablert.  

 Bemanning 
2015 

Bemanning 
2017 

Endring i forhold 
til 2015 

Demensavd. /kortidsavd. NOS 18,9 årsverk   

Demensavdelinger 2 x 8 plasser ved NOS  19,8 årsverk 
 

  0,9 årsverk 

Demensavdeling 2 x 8 plasser ved 
Eresfjord Bofellesskap  

 19,8 årsverk  
 

  0,9 årsverk 

Hjemmetjenesten, inkl: dagtilbud  21,6  26,0 + 4,4 

 

Økningen i hjemmetjenesten gjelder 1,6 årsverk på natt (nattpatrulje) og 2 årsverk på dag/kveld. 

Bemanningsøkningen er i hovedsak tenkt tilknyttet de nye omsorgsboligene. 

Ved de nye demensavdelingene beregnes en bemanning med totalt 6 ansatte på dag- og kveldsvakter 

alle ukens dager samt 2 tilsatte på natt.  

Dagsentertilbudet bør økes fra 3 til 5 dager i uken noe som vil kreve nye 0,8 årsverk.  

Vurdering 

Arbeidsgruppen har hatt mange arbeidsmøter, men er fortsatt ikke kommet frem til enighet i gruppen 

ha gjelder plassering av tjenestetilbudene. 

 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Arealet som i dag brukes til demensavdeling og korttidsavdeling er stort nok til å bygge om til 2 

avdelinger med 8 plasser samt en dagavdeling for demente med opptil 10 brukere. I tillegg vil en 

kunne tilrettelegge for 2 rehabiliteringsplasser i enden av bygget nærmest sykehjemsavdelingen. 

Uteområdet for den ene avdelingen kan tilrettelegges på sydsiden av bygget. For å få optimal bruk av 

arealet samt å beskytte pasientene, bør inngangspartiet/ hovedinngangen flyttes til underetasjen i 

tilknytting til eldresenteret. Det gis her tilskudd fra Husbanken til heis. 

Det bør presiseres at NOS fikk installert nødstrømsaggregat i 2014 som dekker hele bygget. 

Med demensavdelinger ved NOS, vil en fortsatt sikre et samlet og sterkt fagmiljø, kunne utveksle 

kompetanse og erfaringer og være flere å støtte seg til når det gjelder vikarbruk. Tryggheten med å 

kunne tilkalle personell fra andre avdelinger på kort varsel hvis noe uforutsett skulle skje er viktig.  

En anser det som en stor fordel at hjemmetjenesten ikke er for langt unna dagsenteret slik at de som 

ofte kjenner de hjemmeboende brukerne kan følge disse opp i starten når de skal begynne å bruke 

dagtilbudet. 

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av NOS. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 

 



A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 

Arealet ved Eresfjord trygdehjem slik det står i dag er for lite. Areal – og funksjonskrav (Husbank og 

Arbeidstilsynet) til rommene og badene er for små. Huset må derfor totalrenoveres og det må 

tilrettelegge med tilbygg i hver ende av bygget for å få nok pasientrom og dagligstuer med kjøkken i 

hver avdeling. Hovedinngangen legges om, ved å flytte den til østsiden av bygget. Dette for å frigjøre 

areal til uteområde på vestsiden for pasientene. Ved utbygging vil tomten være utbygd helt i aksen 

nord – sør. På østsiden kan en bruke noe av barnehagens område for å få nok parkeringsplasser til 

ansatte og besøkende og på vestsiden kan det være behov for å se på utvidelse av tomt til større hage. 

Demensavdelingene vil ha ca. 40 ansatte totalt med 6 ansatte fordelt på to avdelinger, på arbeid på dag 

og kveldstid. Dette er et lite og sårbart fagmiljø som ikke vil ha andre å samarbeide med om noe skulle 

skje. Lengre avstand til lege og ambulanse. 

Det å beholde og rekruttere fagpersonell vil for alle bli en utfordring om noen år. Dette har både med 

at det vil bli for få utdannede innen pleie- og omsorgsfaget samt at et nytt sykehus vil bygges på 

Hjelset. En er redd det vil bli utfordrende nok å skaffe personell til sentrumsnære arbeidsplasser og 

hva skal til for at vi skal beholde og rekruttere til Eresfjorden?  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Det vil bli lengre 

reiseavstand for de fleste pårørende og det er i dag ingen mulighet for kollektiv transport til Eresfjord 

trygdeheim.  

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og benytte seg av nærmiljøet. Eresfjord trygdehjem har barnehagen som 

nærmeste nabo, men ellers vil all sosial deltagelse utenom bygget måtte planlegges. Erfaringsmessig er 

det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe øyeblikket uten for mye planlegging for 

denne brukergruppen. Dette gjelder også for dagpasientene. Det vil være behov for egen minibuss/ bil 

til turer for pasientene og til henting av dagpasienter. 

Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Eresfjorden. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli 

vasket på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig 

med forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en bør se på i detaljprosjektet. 

Når det gjelder brannforebyggende tiltak så er det i dag ikke godkjent branntjeneste i Eresfjord i 

forhold til responstid for institusjonsbygg. Det vil bety at en må oppgradere mannskap/ røykdykkere, 

utstyr og tankbil for å få dette godkjent. 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg i forhold til innhold og drift. Kommunen har tomt på Holtan som kan 

tilrettelegges for institusjonsdrift. Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en 

bør se på i detaljprosjektet. 

Selv om Holtan er nært NOS i avstand, vil fagmiljøene likevel bli delt til daglig og utnyttelsen av 

ressursene vil ikke være like funksjonelt. Tenker spesielt på natt. Hjemmetjenesten vil ha kort avstand 

til dagsenteret og brukerne der.  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av Holtan. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 



Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Holtan. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli vasket 

på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig med 

forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Ved ombygging av dagens demens avdeling og korttidsavdeling vil en kunne tilrettelegge for 12 – 13 

omsorgsboliger avhengig av om en velger alternativ med innvendig korridor eller utvendig svalgang. 

Dette er 3- 4 færre leiligheter enn det som er beskrevet som behov i Helse – og omsorgsplanen. 

NOS er for de fleste sykehjemmet og ved ombygging til omsorgsboliger kan dette lett oppfattes som 

en fornyelse av dette. Det vil være en fordel at det er et større skille mellom boliger og institusjon.  

Fra faglig hold anbefales det hvis alternativet med ombygging av NOS blir valgt, at en velger 

innvendig korridor hvor alle kan gå tørrskodd til postkasse, fellesrom og aktiviteter. Leiligheter 

tilrettelagt med egen inngang fra overbygd svalgang vil gi større boflate, men det vil bli utfordrende 

for mange at en er nødt til å kle på seg for å komme seg til fellesstue mm. i alt slags vær. Faren for 

isolasjon er med dette alternativet større.  

NOS ligger for mange sentrumsnært, men bakken opp til NOS er lite rullator- vennlig og kan for 

mange bli det utfordrende til fortsatt å kunne være selvstendig når det gjelder handling, kafebesøk mm. 

Hjemmetjenesten vil ha kontor i samme bygg som nå. 

Det har fra flere hold vært ytret ønske om at omsorgsboligene blir utbygd av andre enn kommunen. 

Dette vil være mindre aktuelt ved utbygging på NOS. 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg som kan samle boliger, hjemmetjeneste og hjelpemiddelforvaltning. Om 

arealet tilsier det, kunne en kanskje også vurdert om frivilligsentral skulle vært lagt til det samme 

bygget. Omsorgsboligene vil ligge i gåavstand til alle servicefunksjoner og dermed tilrettelagt for 

fortsatt aktivitet for beboere. Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og 

den representerer enn sikkerhet for beboerne.  

Rådmannen ser for seg to tomtealternativer som må vurderes videre. Alternativ 1: Kommunal tomt der 

dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. Disse bygningene må i tilfelle rives 

og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

Det vil være store muligheter for eksterne utbyggere. 

 

Velferdsteknologi 

Det er en forutsetting for å få tilskudd fra Husbanken at det er vurdert og tilrettelagt for fremtidig bruk 

av velferdsteknologi både når det gjelder omsorgsboliger, dagsenter og avdelinger for demente. Dette 

har vært lite belyst hittil i arbeidet og det må derfor vektlegges i neste fase av prosjektet. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen konkluderer med at de beste og mest fremtidsrettede alternativene for bygging av 

omsorgsboliger og institusjon for demente vil være demensavdeling med 16 plasser, dagtilbud for 

demente samt to rehabiliteringsplasser bør skje ved ombygging ved NOS og at 16 omsorgsboliger 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie bør skje ved et nybygg i Eidsvåg sentrum.  

Dersom en tar utgangspunkt i de ovenstående oversikter når det gjelder kvalitet og med de indikatorer 

som er nyttet samt hva er det rimeligste alternativet driftsmessig kommer rådmannen frem til at det vil 

være mest gunstig å velge følgende løsninger i det videre arbeid. Arbeidsgruppen er ikke samstemte i 

dette. De to oppnevnte politiske representanter ønsker andre alternativ enn fagpersonalet. 



Økonomiske konsekvenser 

Kommunen vil få store investeringsutgifter ved å bygge både omsorgsboliger og utvide antall 

demensplasser. Behovet er stort for at begge tilbudene blir realisert. Kommunen får tilskudd fra 

Husbanken til begge prosjektene henholdsvis med 45 % til omsorgsleiligheter og 55 % til 

demensplasser og dagsenter. Begge prosjektene gir refusjon av Mva. Restfinansiering må gjøres ved 

låneopptak. For omsorgsleilighetene vil utgifter til renter og avdrag beregnes inn i husleien til 

leietaker. Årlige utgifter til låneopptak til demens og dagsenter må dekkes inn ved å styrke 

driftsbudsjettet for Helse og omsorg. 

 

Betydning for folkehelse 

 

Kommunen mangler i dag alternative botilbud til de som kan fortsatt bo i egen bolig. Ved å 

tilrettelegge for omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg vil langt flere kunne fortsette å bo i egen 

leilighet og med det utsette behovet for sykehjemsplass. Omsorgsbolig vil for mange gi økt trygghet, 

fremme aktivitet og føre til bedre livskvalitet. 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1617-1 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/15 12.11.2015 

Nesset formannskap 123/15 24.11.2015 

Nesset kommunestyre 150/15 17.12.2015 

 

Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til hovedprosjekt, 

fordelt på 2016 og 2017.  

Totalramme kr 54 040 000.  

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til hovedprosjekt, 

fordelt på 2016 og 2017. Totalramme kr 54 040 000.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 2016-

2019» er behandlet. 



 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til 

hovedprosjekt, fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 000.  

 

Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble satt opp mot fellesforslag fra KrF, SP og H.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget fra 

KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om til 

endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til hovedprosjekt, 

fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 000.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Saken behandles sammen med sak 156 «Økonomiplan 2016-2019». 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Saken behandles sammen med sak 156 «Økonomiplan 2016-2019». 

 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov og pkt 

5, større prosjekter skal ha forprosjekt. Samt på bakgrunn av tidligere vedtak gjort av kommunestyret. 

 

 I økonomiplan 2015-2018, k-sak 111/14, vedtok Nesset kommunestyre å rehabilitere 

legesenteret og helsefløyens gesimser og fasader. Etter påbegynt prosjektering viste det seg at 

bevilgede midler ikke var tilstrekkelig og i utvalgssak 11/15 gjorde TNM vedtak om å 

rehabilitere hele helsefløyen, innvendig og utvendig, men avvente utførelse for å legge 



prosjektet inn i økonomiplan 2016 – 2019. Prosjektet ble dermed satt på vent og saken ble ikke 

ført videre. 

 I k-sak 31/15 vedtok Nesset kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, 

lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg 

sentrum.  

Det har nå kommet forslag om å se på muligheten for å se disse prosjektene i sammenheng. Det er 

behov for midler til forprosjekt for å utrede muligheten til samlokalisering i et flerfunksjonelt bygg og 

kartlegge kostnader. Et forprosjekt vil muliggjøre å realitetsbehandle et slik forslag med hensyn til alle 

førende faktorer. 

 

Ihht investeringsreglementet er omfanget av dette prosjektet av en størrelse som krever forprosjekt. 

I pkt 6, bokstav c-i er det beskrevet hva et forprosjekt skal inneholde. Kompleksiteten i dette prosjektet 

medfører at forprosjektet også må svare ut  

 grunnforhold ved tomt 

 innhold og areal tilhørende hver funksjon 

 om Nesset kommune skal eie eller leie et slikt bygg. 

Forprosjektet munner ut i en sak som fremmes for politisk behandling der kommunestyret velger 

løsning og innstiller til leie eller eie.  

Fremdriften ihht vedtaket gjort i K-sak 31/15 er for svak. Det avsettes 6 måneder til forprosjekt og 

oppstart hovedprosjekt i 2.halvår 2016. 

Forprosjektet er beregnet til kr 350 000 grunnet avklaring om grunnforhold og 

administrasjonskostnader jfr den faglige vidden prosjektet omfatter.  

Vurdering 

I økonomiplan 2015-2018 var det innlagt et prosjekt for å renovere av utvendige fasader ved 

helsefløyen ved kommunehuset, samt et prosjekt for renovering av legesenteret innvendig i 

helsefløyen. 

De to prosjektene ble på grunn av byggets tilstand satt på vent, og man mente at hele helsefløyen ved 

kommunehuset burde renoveres under et prosjekt. 

I løpet av 2015 har planleggingen med å få bygget 16 omsorgsboliger i sentrum pågått. 

Underveis i denne prosessen har det kommet frem forslag om å se disse prosjektene i sammenheng. 

 

Helsefløyen er i dag i så dårlig forfatning at en total rehabilitering er helt nødvendig om denne skal 

bestå. 

En slik rehabilitering vil bli svært omfattende, både arbeidsmessig og kostnadsmessig. Den vil 

medføre skifte av hele ytterveggenes konstruksjoner, med inner- og ytterkledning. Yttertaket må 

skiftes i sin helhet, alt ytterdører og vinduer må skiftes. Innervegger, gulvbelegg og himlinger er 

tilårskomne og medtatte. Alt av faste innredninger, sanitæranlegg, røropplegg og tekniske 

installasjoner må oppgraderes/utskiftes. Ventilasjonsføringer må utbedres. 

 

Det foreslås derfor å bygge et nytt bygg i 3 etasjer, hvor en mulig plassering kan være mot sør, 

parallellforskjøvet i forhold til dagens plassering. 

Første etasje i dette nye bygget vil da kunne huse et helsesenter, med legetjenester, tannhelsetjenester, 

og hjemmetjenesten. Det vil da også kunne bygges et skjermet akuttmottak for ambulansene. I dag 

parkerer ambulanser sammen med øvrig parkering til kommunehuset, og pasientene trilles uskjermet 

mellom ambulanse og akuttmottak. Noe som oppleves uheldig både for pasienter, pårørende og øvrige 

besøkende og personell ved kommunehuset. 

I de to øvre etasjene vil det være mulig å få til 8 flotte og moderne omsorgsleiligheter i hver etasje.  

 

Det vil være kostnadsbesparende for kommunen å få bygget både helsesenter og omsorgsboliger i ett 

og samme bygg, kontra å totalrenovere helsefløyen ved kommunehuset, og få bygget et nytt bygg til 

omsorgsboliger. 



Om dette lar seg gjøre vil det for kommunen også være kostnadsbesparende å bygge på egen tomt. 

Ved å løse utfordringen på denne måten vil dagens legesenter og tannhelsesenter kunne bestå frem til 

nytt og moderne senter står klart.  

Skal man totalrenovere dagens helsefløy, må legesenter og tannhelsetjenester flyttes ut i midlertidige 

lokaler mens renovering/ bygging pågår. Dette er en omfattende prosess for alle involverte.  

En slik flytteprosess vil også ha en vesentlig kostnad for kommunen. 

For Nesset kommunes befolkning vil det også være en utfordring om legesenter og tannhelsetjenester 

flytter til midlertidige lokaler. Dette kan for spesielt eldre og syke virke forvirrende. 

 

Ved å legge omsorgsboligene på sørøstsiden av kommunehustomten vil man få en fin nærhet til 

sentrum. Strandpromenaden vil være en fin og naturlig innfartsvei vestover til butikker og 

velværetjenester. Man vil ved å bygge dette sammen med helsetjenester og hjemmetjeneste få en fin 

nærhet til mange viktige tjenester man daglig har behov for, noe som kan være en god trygghet for 

beboerne. 

Utfordringen med å velge denne typen løsning vil være å få et markert skille mellom den delen av 

bygget som skal benyttes til helsetjenester og den delen som skal benyttes til boliger. Dette skillet bør 

være utformet på en slik måte at beboere i omsorgsboligene må på med yttertøyet for å gå til legen. 

Beboerne må føle at de bor i boliger og ikke i en forlengelse av et legesenter. 

På sørsiden av et eventuelt nytt bygg er det muligheter for å få til et hageområde for beboerne. Det kan 

sågar være en mulighet å tilrettelegge for takterrasse, hvor beboerne kommer seg over nivåene for 

eksisterende bebyggelse, noe som vil gi en svært god utsikt og et skjermet og lett uteområde. 

 

For det eksisterende kommunehuset vil dette ha en positiv effekt med tanke på besøkende til 

kommunehuset. Da vil kommunehuset få kun en hovedinngang, kontra tre slik som situasjonen er i 

dag. Dette vil være mindre forvirrende for spesielt nye besøkende ved kommunehuset.  

All henvendelse vil gå igjennom servicekontoret. 

Den flotte nye hovedinngangen på vestsiden vil da virkelig komme til sin rett. 

Ved å velge denne løsningen er det en utfordring som vil tilkomme kommunehuset. Ved å rive 

helsefløyen og mellombygget vil heisen forsvinne.  

Dagens heis er gammel og er fra kommunehusets byggeår, det er derfor usikkert hvor lenge den vil 

være i brukbar stand. Behovet for en ny heis vil med tiden komme, enten man velger å rive helsefløyen 

eller om man velger å totalrenovere den. Hovedutfordringen blir da å finne en ny og god plassering av 

heissjakt i forbindelse med hovedinngangen. 

 

Hva gjelder parkering vil det by på utfordringer underveis i byggeperioden. Man må da velge å benytte 

annen tilgjengelig parkering i sentrum. 

Etter endt byggeperiode vil parkeringsmulighetene være tilsvarende som dagens situasjon, men den vil 

få et annet mønster, og vil være plassert nærmere hovedveien enn i dag. 

Økonomiske konsekvenser 

Dette prosjektet vil ha et stort finansieringsbehov, enten man velger å se helsesenter og 

omsorgsboliger i sammenheng, eller om man velger å ha to separate bygninger til disse funksjonene. 

 

Denne saken orienterer om behovet for midler til forprosjekt i 2016 for utredning og kartlegging. 

Midler til forprosjekt i 2016 er kr 350 000 grunnet innholdets kompleksitet, nybygg utredning og 

grunnforhold.  

 

Ved å velge å se dem i sammenheng vil det være kostnadsbesparende i form av at man da begrenser 

ytterflater som plate mot grunn og tak. Dette er ytterflater man vil få dobbelt av ved å velge å holde de 

i to separate bygninger. 

Ved å bygge omsorgsboliger i egen regi og på egen tomt vil man sitte med en stor verdi i fast eiendom, 

kontra om man får en privat utbygger til å bygge omsorgsboliger, hvor vi inngår en langtidsavtale på 



husleie. Etter endt leieperiode sitter vi igjen med et nytt behov for bygningsmasse til å huse 

omsorgsboliger. 

 

Kvadratmeterpriser fra rådgivende arkitekt er lagt til grunn og medfører følgende kostnader: 

 

Tabell 1: To separate bygg 

Bygg m2 Pris/m2 Sum 

Nybygg, omsorgsboliger 1 650 

 

26 000 42 900 000 

Total rehabilitering 

Helsefløyen 

780 20 000 15 600 000 

Sum totalt for to separate bygg 2430  58 500 000 

 

Tabell 2: Nytt bygg for samlede funksjoner, anslår redusert areal -15% pga samlede funksjoner 

Bygg m2 Pris/m2 Sum 

Nybygg, samlede funksjoner 2065 26 000 53 690 000 

 

Det fremheves at dette er antatte kostander i forhold til behov for antall kvadratmeter, som er basert på 

tegningsskisser jfr behov.  

Antall kvadratmeter vil være noe lavere ved å bygge sammen, enn om man skal ha to bygninger, dette 

fordi et nybygg vil være mer effektivt og tilpasset dagens drift, enn om man velger å renovere 

helsefløyen. 

Kostnadene er igjen basert på en pris pr kvadratmeter gitt av rådgivende arkitekt, og gjelder 

entreprisekostnader eks. mva, og utgjør 60% av prosjektkostnad. 

 

Ved å rehabilitere helsefløyen vil man få en vesentlig kostnad med å flytte legesenter og 

tannhelsesenter inn i midlertidige lokaler. Dette vil gi kostnader både ved at man må rehabilitere de 

midlertidige lokalene, slik at de fremstår som gode nok til å drive legesenter og tannhelsesenter. Man 

får og en kostnad med å flytte teknisk utstyr. 

 

Ved å velge å bygge nytt bygg for samlede funksjoner vil man få en kostnad med å rive helsefløyen 

når alle funksjoner har fått flyttet inn i nytt bygg. 

Tatt alle kostnader i betraktning vil man komme best ut med å bygge et nytt bygg for samlede 

funksjoner. 

 

Det understrekes at overnevnte kostnader og areal er anslag og det er kun forprosjekt som kan gi mer 

nøyaktige beløp. Men det er et faktum at bygger man 2 separate bygg vil mer areal gå til spille til 

støttefunksjoner og sekundærareal som teknisk rom, avfallshåntering, inngangsparti/nødutganger, 

toalett/hcwc, lager, renholdssentral, transport areal (ganger), osv. Ett bygg vil kunne skreddersys til 

formålet og medfører en mer kostnadseffektiv bygging. 

 

Betydning for folkehelse 

Et nytt og moderne legesenter vil ha stor betydning for befolkningen i Nesset kommune. Man vil da få 

anledning til å få den hjelpen man trenger på en mer skjermet måte enn hva som er situasjonen i dag. 

Omsorgsboliger vil ha stor betydning for eldre og syke som kan bo i egne leiligheter lengre, og slipper 

å havne for tidlig på institusjon. Aldringsprosessen vil gå saktere om man har hverdagen rundt seg, 

kontra å bli passivisert på en institusjon beregnet for syke og demente.  

Et nytt og moderne bygg vil ha mye å si for personalet som skal ha, og har sitt daglige virke i 

tilknytning til disse byggene. Arbeidsdagene vil bli lettere, når bygningene er tilrettelagt for dagens og 

fremtidens drift. 
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

Vedlegg 

1 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 

 
 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk  handlingsplan for perioden  2016 -

2020 som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset 

kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

5) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

6) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

7) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

8) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra de ulike 

fagområdene. 

 
 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/956-2 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling:  

 

Til punkt 4:  
Politiet bør være deltaker i rusgruppa. 

 

Til handlingsplanens kap. 9, tiltak nr. 1: 
Teksten endres til følgende: «Utarbeide en handlingsplan for arbeid med rusproblematikk 
blant eldre og funksjonshemma.»  

 

Rådmannens innstilling, med rådets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

9) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

10) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

11) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

12) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. Politiet bør være deltaker i rusgruppa. 

 

Til kap. 9, tiltak nr. 1: 
Teksten endres til følgende: « Utarbeide en handlingsplan for arbeid med rusproblematikk blant 
eldre og funksjonshemma.»  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre behandlet i møte den 16.06 2011 Rusmiddelpolitisk handingsplan.  I nevnte 
plan  gikk det fram at rullering av planen skal  skje i løpet av første halvår 2016 slik at planen blir 
vedtatt før nye salgs- og skjenkebellinger for neste periode ( 2016 - 2020 )  blir behandlet i 
kommunestyret.   Gjeldene salgs og skjenkebevillinger gjelder til og med 1.10. 2016.   
Rusmiddel politisk handlingsplan er en delplan knyttet til kommunens helse og omsorgsplan. 

 

Det er NAV – Nesset som har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i 
slutten av mai 2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, 
skole, kultur og servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.  Berørte fagavdelinger 
og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til planen.   Den 11.8 2016 
var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom innkomme innspill samt 
lage ferdig planen for oversending til formannskapet. 

  
Rusomsorgen berører flere tjenester og fagområder. Noen innbyggere trenger bistand og 
oppfølging i forhold til bolig, psykisk og fysisk helse, arbeid/aktivitet, skolegang, økonomi og 
etablering av nytt nettverk. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal ta utgangspunkt i nasjonale og 
kommunale føringer å være et grunnlag for kommunens prioriteringer for rusfeltet for perioden 
2016 – 2020. Planen er rettet mot både det forebyggende og det rehabiliterende/behandlende 
arbeid innenfor rusarbeidet. Det er også i planen tatt med mål om tidlig innsats og oppfølging av 
barn og ungdom, samt tidlig innsats for eldre. 

 

Vurdering 

Rådmannen slutter seg til de prinsipper og vurderinger som ligger i planen.  Dersom det vil bli 
behov for tilleggs bevillinger for å følge opp planen vil dette bli lagt fram i forbindelse med 
budsjett og økonomiplanarbeidet.  



Det vil være naturlig at planen sendes først til formannskapet deretter til høring/uttale i helse og 
omsorgsutvalget, oppvekst og kulturutvalget samt eldrerådet/pensjonistutvalget.  Saken legges 
etter dette fram til endelig behandling i kommunestyret.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Planen i seg selv utløser ikke midler ut over det som allerede ligger i budsjettet.  I forslag til 
handlingsplan ligger er det en del tiltak som det skal arbeides videre med noen av disse tiltakene 
kan resultere i økte kostander-  

 

Betydning for folkehelse 

Overdrevet bruk av rusmidler har negativ påvirkning på folks helsesituasjon og omgivelser. 
En russmiddelpolitisk handlingsplan er et viktig redskap både i det forebyggende og 
rehabiliterende arbeid  i forhold til rusmisbruk. 
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1.     INNLEDNING/PLANGRUNNLAGET 

Etter alkohollovens §1-7d skal alle kommuner ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet 
anbefaler at kommunene utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, med fokus på en 
enhetlig rusmiddelpolitikk ved at de ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng 
med behov for innsats på rehabiliteringsområdet.  
 
I alkoholpolitikken er det flere legitime og til dels kryssende interesser. Det skal blant annet tas 
hensyn til lokal næringspolitikk, kommunens kulturelle liv og innbyggernes helse og sikkerhet. 
Helheten i alkoholpolitikken taler for at vi skal ta vare på alle disse interessene.  
 
Nesset kommunestyre vedtok første gang alkoholpolitisk handlingsprogram i sak 160/84 den 
29.01.85.  
 
På bakgrunn av alkoholloven av 2. juni 1989 §1–7d, vedtok kommunestyret i sak 017/00 den 23.03.00 
at en ny plan skulle utarbeides. Nesset kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble sist rullert i 
2011 og vedtatt i sak 62/11, 16.06.2011  
 
NAV Nesset har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i slutten av mai 
2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, skole, kultur og 
servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.   
 
Berørte fagavdelinger og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til 
planen. Den 11.08.2016 var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom 
innkomne innspill samt lage ferdig planen for oversending til formannskapet.  
 

1.1   Lovgrunnlaget  

Kommunens ansvar for totalområdet i denne planen dekkes gjennom flere lovverk.  Flere av lovene 
er nye eller endret de siste årene. Lov om folkehelsearbeid stadfester kommunens ansvar for å 
fremme helse og gode sosiale forhold, bidra til forebygging, utjevne sosiale helseforskjeller og 
beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen har også ansvar for å ha 
oversikt over innbyggernes helsetilstand gjennom systematiske kartlegginger. Ansvaret for 
forebygging av sykdom, skade eller sosiale problemer fremgår også i Helse- og 
omsorgstjenesteloven. I samme lov er det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester, 
inkludert tjenester i forhold til rusmiddel-problematikk befestet. Brukernes rettigheter på 
kommunens hjelp etter denne loven fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven. Kommunen har et 
grunnleggende ansvar for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle 
velferdstjenester som blant annet økonomisk bistand, økonomisk rådgivning, aktivitets- og 
kvalifiseringstiltak, rett til midlertidig botilbud og medvirkning til å fremskaffe bolig for 
vanskeligstilte, samt helsehjelp og mer spesifiserte rustjenester. Dette fremgår i hhv Lov om sosiale 
tjenester i NAV og i helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk, og 
som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen 
har et ansvar for å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og forvalte bevillinger for skjenking 
og salg av alkohol, samt utøve kontroll. Alkohollovens §1-9 gir føringer om at det skal drives 
kontroll med salg og skjenking av alkohol, og at det skal være et politisk utvalg med ansvar for 
denne virksomheten.  
 

1.2  Planområdet 

Ruspolitisk handlingsplan er en delplan av helse- og omsorgsplan av 16.6.2011. Nesset kommune 
har valgt å bruke begrepet rusmiddelpolitisk handlingsplan, fremfor alkoholpolitisk handlingsplan, 
da planen favner videre enn alkohol og bevillingspolitikk. Planen skal tre i kraft umiddelbart etter at 
kommunestyret har fattet vedtak. NAV har ansvaret for rullering av planen hvert 4. år. Planen tas 
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opp til politisk behandling i Utvalg for helse og omsorg, Utvalg for oppvekst og kultur, 
Formannskapet og Kommunestyret. 
 

1.3 Folkehelseansvaret 

Den rusmiddelpolitisk handlingsplanen i Nesset har fra 2011 ligget som en temaplan under den 
helhetlige Helse- og omsorgsplanen. Det tverretatlige rusteamet har ansvar for å lage et forslag til 
rullering av rusplanen. Kunnskapsgrunnlaget og de utfordringer som framkommer i planen vil bli 
tatt inn i oversiktsarbeidet knyttet til helsetilstand og påvirkningsfaktorer for et målrettet 
folkehelsearbeid, som skal ferdigstilles i 2016.  
 
Kommunen er tillagt et tverrsektorielt ansvar for å tilrettelegge for å fremme folkehelse, med mål om 
å iverksette forebyggende tiltak og sikre tjenester med god kvalitet som treffer befolkningens behov. 
Det er avgjørende å sikre bred involvering og forankring i politisk og administrativ ledelse i 
kommunen, samt sikre medvirkning fra ungdom, frivillig sektor og fagpersoner. Dette bidrar til å 
forebygge og redusere de negative konsekvensene ved bruk av rusmidler for enkeltmennesker og for 
omgivelsene. 
 
Betydning for folkehelse tas med i alle saksutredninger vedr. søknad om skjenkebevilling som er 
oppe til politisk behandling. De folkevalgte i Nesset kommune kan derfor i hver enkelt sak som 
gjelder skjenkebevilling vurdere folkehelseaspektet i bevillingspolitikken opp mot andre interesser. 
Lokale næringsinteresser vurderes ofte opp mot økt tilgang på alkoholholdig drikke i et gitt tidsrom 
hvor skjenking av alkohol tillates. 
 
Kompetanse knyttet til rusmiddelområdet, skadevirkninger av rusmidler og samordning av tiltak 
knyttet til utfordringer og tjenesteutøving må synliggjøres i kommunale planer hvor dette anses som 
relevant. Behov for ressurser og implementering av tiltak på system eller individnivå må prioriteres, 
synliggjøres og evalueres i kommunens styringsdokument. Det forutsettes at ansatte i kommunen 
som er i kontakt med personer som har et begynnende rusmisbruk, eller kan oppfattes til å være i 
risikogruppen, har kompetanse til å kunne informere og veilede om ulike tiltak eller 
behandlingsopplegg som kan bidra til å fremme den enkeltes helse. 
 

2.    NASJONALE UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER 

Regjeringens rusmiddelpolitikk er forankret i et bredt folkehelsearbeid med fokus på helse og 
omsorgstjenester som møter rusproblemer med tidlig innsats, riktig behandling og god oppfølging. 
Over de senere år har rus- og psykisk helsefeltet vært et prioritert satsningsområde for regjeringen. 
Blant annet har det blitt gjeninnført øremerkede tilskudd til kommunalt rusarbeid, samt innført fritt 
behandlingsvalg for gruppene innen rusbehandling og psykisk helsevern. 
 
Rusproblemer forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. 
Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov, vil variere fra person til person. De fleste 
mennesker som i løpet av livet utvikler et moderat rusproblem, klarer å håndtere dette ved egen 
innsats, med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud (Korfor 2012). 
Når det gjelder tap av leveår blir bruk av alkohol rangert som nummer åtte av de viktigste 
risikofaktorene. Det er påvist at alkohol er risikofaktor ved 60 vanlige sykdommer, herunder en 
rekke ulike kreftformer og hjerte- karsykdommer. Narkotikabruk blir rangert som nummer ti (WHO 
2013). 
 
Flere eldre drikker og de drikker mer. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Lignende utvikling har 
skjedd i andre nordiske land som Finland, Danmark og Sverige. Veksten og omfanget i eldre 
alkoholforbruk krever at vi i årene framover endrer forestillingen om hvem som rammes av 
rusproblemer. Dette berører både forskning, forebygging og behandling. Behandlingskapasiteten må 
økes og behandlingstilbudene utformes for å takle rusproblemer i den voksende gruppen eldre. 
Kunnskap om og behandling av alkoholrelaterte sykdommer og problemer blir også i større omfang 
enn tidligere aktuelt for eldreomsorgen, og krever opplæring og kompetanseoppbygging i de 
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kommunale omsorgstjenestene. Dette gjelder både hjemmetjenester med bolig og dagaktivitetstilbud 
og sykehjemmene.  
 
I rapporten «Eldres rusmiddelbruk» (SIRUS 2012), er det lagt stor vekt på at det er de ordinære 
helse- og omsorgstjenestene som møter eldre med alkoholrelatert problematikk, og som må ha den 
kompetansen og den bredden av fagfolk som er nødvendig for å kunne komme tidlig til med hjelp 
for å forebygge rusrelaterte helseproblemer og gi god behandling og hjelp med de helsemessige og 
sosiale problemene som oppstår. Så langt det er mulig bør det også være de ordinære helse- og 
omsorgstjenester som ivaretar hjelpetilbudet når det er behov for omsorgsbolig eller sykehjemsplass, 
eller innleggelse i sykehus. Disse tjenestene bør imidlertid ha fagpersoner med kompetanse på rus 
som heller støtter og utfyller enn erstatter øvrigfagpersonell. 

 
For å styrke mulighetene den enkelte har til å mestre hverdagen, og for å gi tidlig hjelp, vil 
regjeringen styrke arbeidet med forebyggende hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk vil kunne 
avdekke rusproblemer. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en veileder, og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil utarbeide et rundskriv om forebyggende hjemmebesøk. 
 
85% av den voksne befolkning i Norge over 18 år, har drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder. 
Det totale alkoholkonsumet er høyere i dag enn i 1993, men det totale alkoholkonsumet, dvs både 
registrert og uregistrert forbruk, ser ut til å ha flatet ut siden 2008. Vi ser derimot et økende forbruk 
blant kvinner og middelaldrende og eldre personer. I følge SIRUS har 17 % av befolkningen et 
risikofylt alkoholbruk. Tall fra Brukerplan og rapporter fra SIRUS indikerer store mørketall når det 
gjelder alkoholkonsum, og at svært mange aldri oppsøker hjelp for sine problemer. 
 
En liten del av befolkningen er det man kan kalle stordrikkere. Omfanget av sykdom, skade, vold og 
konsekvenser for tredjepart, det vil si for andre enn den som drikker, er likevel størst i den store 
delen av befolkninga som har et moderat forbruk av alkohol. De fleste skader og ulykker relatert til 
bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning 
og rus. 
 
Rundt 70 000 barn har foreldre med et så alvorlig alkoholproblem at dette går utover deres daglige 
fungering. Telles kun klart alvorlige lidelser, rammes 30 000 av foreldres alkoholbruk. Beregninger 
viser at mange av foreldrene i familier med alkoholproblemer også har andre psykiske problemer. 
Barn som pårørende til denne gruppen er svært risikoutsatt, og kommunene må ha kompetanse og 
fokus på å oppdage og gi hjelp så tidlig som mulig for å unngå alvorlige konsekvenser for barna 
(www.helsedirektoratet.no). 
 
Bruk av illegale rusmiddel er relativt lite utbredd i befolkninga generelt. Data fra undersøkelser 
blant befolkninga viser at Norge ligger lavt i bruk av cannabis, kokain, heroin og ecstasy, 
sammenlignet med andre land. De senere årene har tilgang og bruk av amfetamin og særlig 
metamfetamin økt i Norge. Rapport om Opptrappingsplanen for rusfeltet (2012) sier at det er viktig 
for helsesektoren å følge utviklinga i bruk av legemidler, og at dette må avspeile seg i 
forebyggingsarbeid og tilbud om behandling. 
 

Mennesker med andre avhengigheter enn alkohol, medikament og narkotika skal ha tilgang til det 
samme tjenesteapparatet for informasjon, råd og rettledning, behandlings- og rehabiliteringstiltak. 
Det er derfor viktig at hjelpeapparatet har kompetanse innenfor disse områda. I utkastet til den nye 
Opptrappingsplanen for Rusfeltet for perioden 2016-2020 (Prop 15 S), sier regjeringen at doping og 
spillavhengighet skal integreres i rusmiddelpolitikken, og regjeringa vil mobilisere mot doping. Selv 
om ikke doping og spillavhengighet er omhandlet videre i denne planen, kan mange av tiltaka sees i 
sammenheng med dette. 
 
Regjeringen arbeider nå med ny Opptrappingsplan for Rusfeltet for perioden 2016-2020. I Prop 15 S- 
Opptrappingsplanen for rusfeltet for perioden 2016-2020 er det lagt frem forslag til en helhetlig 
opptrappingsplan med følgende fem hovedmål: 
 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 
sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 
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3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 

 

2.1  Lokale utfordringer, mål og strategier 

Nesset kommune benytter kartleggingsverktøyet «Brukerplan» for å kartlegge rusbruk/misbruk 
blant brukere av kommunale tjenester. Fra 2013 har kartleggingen vært utført av Aktivitetstjenesten, 
psykiatriske sykepleiere og NAV. Brukerplan er et verktøy for kommunene som skal gjøre det mulig 
å kartlegge omfanget av, og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukere av kommunens helse-, 
omsorgs- og velferdstjenester. Alle ansatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer 
med rusrelaterte problemer kan i utgangspunktet kartlegge. NAV, spesielle rustjenester i 
kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, pleie- og omsorgstjenester 
og fastleger er nevnt av kommunale instanser som bør være med i kartleggingsarbeidet. Det er 
fagpersonalet som kartlegger og deres kunnskap og vurderinger som legges til grunn for konkrete 
tiltak. Brukerplan gir mulighet til å sammenligne kartlegginger i kommunen fra år til år. På den 
måten kan en se om tiltakene som settes inn når fram til brukergruppen. En kan samtidig gjøre 
sammenligninger med andre kommuner. 
 
Det trengs et tydeligere fokus på denne rapporteringen i fremtidige planer for området. Det blir 
viktig for Nesset kommune fremover å sørge for kunnskapsdeling mellom enhetene i forhold til bruk 
av Brukerplan, slik at vi får bedre statistikker på området. Statistikken for 2014 og 2015 på området 
anses som mangelfull, og vil derfor ikke bli fremlagt. 
 
Tjenester som er i daglig kontakt med brukergruppen, først og fremst NAV, men også pleie- og 
omsorg samt helsetjenesten opplever at rusmiljøet i Nesset er relativt stabilt. Det finnes en gruppe 
med relativt godt synlige, eldre rusmisbrukere som har behov for tjenester fra kommunen i forhold 
til sitt rusbruk. Utover dette opplever man at det også er en del illegal rusbruk i Nesset. Over de 
senere år har ulike tjenester opplevd at flere ungdommer i aldergruppen 18- 30 år, har utviklet et 
problematisk forhold til rus. Cannabis har blitt misbrukt hos flere, men også hardere stoffer som 
amfetamin og syntetisk cannabis har det vært rapportert om bruk av. Inntrykket pr dags dato er at 
holdninger til illegal rusbruk har endret seg noe de senere år. Ungdom opplyser at det å skaffe 
rusmidler i Nesset er relativt enkelt, både legale og illegale. Et lite lokalmiljø med kort vei til 
tjenester, bidrar til at man har en god oversikt og mulighet til å relativt raskt, kunne fange opp de 
som får et problematisk forhold til rus, selv om man kan anta at mørketall foreligger også i Nesset. 
I Nesset, som i resten av landet opplever man en nedgang i unges alkoholbruk, spesielt i gruppen 
unge mellom 13-18 år.  
 
Ungdata undersøkelsen, som skal bidra til at kommunene kan skaffe seg en oversikt over ungdoms 
hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen samt et bilde av unges 
rusmiddelvaner, ble i Nesset sist gjennomført i 2013. Denne er planlagt gjennomført på nytt i 2017.  
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I ungdata-undersøkelsen fra 2013 rapporterer ungdomstrinnet i Nesset følgende: 
 

 
 

 12 prosent av respondentene svarer at de minst en gang de siste 12 mnd. har «drukket så mye at 
de har følt seg tydelig beruset», noe som er 4 prosentpoeng mindre enn landsgjennomsnittet. 

 13 prosent har svart «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, trur du at du 
ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?  1 prosent har svart at de minst en gang 
siste 12 mnd. har «brukt hasj eller marihuana» eller andre narkotiske stoff. 

 

Statistikk for helse og trivsel: 

 
 

 71 prosent av respondentene svarer at de er «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med helsa, som 
landsgjennomsnittet. 

 17 prosent svarer at de er «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av ensomhet, som 
landsgjennomsnittet. 

 9 prosent svarer at de «minst hver 14. dag» blir utsatt for plaging/trusler/utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritiden. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

Samarbeid på tvers av sektorer er en forutsetning for målrettet arbeid mot denne gruppen og i videre 
planarbeid. Det bør legges til rette for et tett samarbeid med ulike aktører som feks ungdom, eldre, 
brukerorganisasjoner, pårørende, interesseorganisasjoner, og frivillige lag.  
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Nesset kommune har opprettet et tverrsektorielt Rusteam sammensatt av fagpersoner fra flere 
enheter. NAV koordinerer og kaller inn til møter i gruppa, samt har det overordnede ansvaret for 
kommunens individrettede rusarbeid. Forebygging og risikominimering er et ansvar som fordeles 
naturlig over flere enheter, da rusforebyggende arbeid er integrert både i skole, helsetjenester, 
eldreomsorg og på arbeidslivsarenaen generelt. 
Kommunen legger regjeringens handlingsplan som nevnt under pkt. 2.0 til grunn, og viderefører 
disse målsetningene innenfor lokale muligheter, ressurser og virkemidler. 
 
Frem til neste rullering av planen vil Nesset kommune ha følgende prioriterte områder: 
 

2.1.1 Økt oppmerksomhet og kompetanse om eldre og rus. 

Flere eldre drikker alkohol nå enn for 15 år siden, og de drikker mer og oftere enn før (Løset GK, 
Slagsvold B, 2013.) Andelen i befolkningen over 65 år vil øke de neste tiårene. At de eldre blir stadig 
flere og samtidig drikker mer alkohol, antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne 
gruppen. Andelen som ukentlig drikker mer enn anbefalt grenseverdi når en topp i aldersgruppen 
50-70 år, og er høyere for kvinner enn for menn. 
 
Med dette som bakteppe, ønsker kommunen derfor å ha fokus på å øke kompetanse- og arbeide mer 
forebyggende i forhold til eldre aldersgrupper enn i tidligere planverk. Det må tilstrebes et tett 
samarbeid mellom enheter som er i kontakt med brukergruppen for å bidra til at problemer kan bli 
avdekket og tiltak igangsatt så tidlig som mulig. 
 
De faglige anbefalingene i utredningen er utover dette blant annet at: 
 

 Det bør utvikles bedre metoder for å identifisere utfordringer og endre alkoholvaner blant eldre med 
sikte på å forebygge helsemessige og sosiale problemer og styrke deres muligheter til å ha god 
helse og mestringsevne. 

 Det bør utvikles et kompetansehevingsprogram for helse- og omsorgstjenesten, slik at fagmiljøene 
kan få felles kunnskap, ferdigheter og holdninger i arbeidet med alkoholrelatert problematikk i 
Nesset. 

 

2.1.2 Etablere en arena for samarbeid om det ruspolitiske arbeidet 

Det kommunale rusteamet skal være tverrsektorielt sammensatt. Målet er å synliggjøre utviklingen i 
kommunen og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet og få innspill til videre arbeid. Gruppens 
sammensetning kan, og bør vurderes ut ifra prioriterte målgrupper.  
 
Bruker- og pårørendes opplevelse av hva som er gode tjenester vektlegges i stadig større grad. 
Samtidig visert resultater fra enkelte undersøkelser at det fortsatt er manglende brukerinnflytelse. 
 
Brukernes og pårørendes egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges i sterkere utforming av 
tjenestetilbudene til disse målgruppene, både på individ- og systemnivå. Kommunens Rusteam bør 
derfor ha stort fokus på bruker- og pårørendes stemmer under utforming av tiltak. 
 

2.1.3 Arbeide målrettet med tilbud til mennesker med rusproblem 

Kommunens mål er å sikre gode og samordnede tiltak. Nesset kommune har inngått en 
samhandlingsavtale med Helse Midt-Norge. Avtalen skal sikre et godt og effektivt samarbeid 
mellom kommunen og Helseforetaket slik at mennesker med rusmiddelproblemer får et tilbud 
tilpasset sin situasjon. Målet her er å kunne tilby tilpassede og koordinerte tjenester til rett tid.   
 
Kommunen har fått prosjektmidler av staten til å opprette en 50% stilling for miljørettet arbeid på 
rusområdet. Vedkommende skal jobbe i tett samarbeid med NAV Nesset og aktivitetstjenesten. 
 
Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner» er under utarbeidelse i samarbeid med Krisesenteret. 
 
Alle enheter har et selvstendig ansvar for at sine medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse innen 
rusområdet. Koordinerende enhet har i forhold til arbeidet med rusarbeid et ansvar for å tildele 
støttekontakt, hjelp i hjemmet, samt tildele vedtak om individuell plan etter søknad fra bruker. 
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Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer dette selv. 
Å bo dårlig eller å være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser. Det blir vanskeligere å ta 
imot og ha nytte av helse- omsorgs og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i 
arbeidslivet.  Knyttet til ettervern og oppfølging av personer som har mottatt behandling for 
ruslidelser, er det ofte avgjørende for et vellykket behandlingsforløp, at kommunen kan tilby 
formålstjenlige boliger. 
 
Boligpolitisk handlingsplan ble vedtatt av Nesset kommunestyre 10.12.2009. Denne er et viktig tiltak 
for å kartlegge utfordringer og behov for boliger og botilbud for mennesker med rusrelatert adferd 
og personer med sammensatte diagnoser. Boligpolitisk handlingsplan er under rullering og skal 
ferdigstilles høsten 2016. 
 

3.    BEVILLINGSPOLITIKK 

Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger, salgsbevilling og skjenkebevilling. 
I tillegg kan kommunen tildele enkeltbevilling (åpent arrangement) og ambulerende bevilling 
(lukket arrangement)  
 
Kommunen har vedtatt i sak 58/2012, 31.05.12 «Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og serveringsloven, Nesset kommune». Gjeldene fra 01.07.12 
 

3.1   Salgs- og skjenkebevillinger - alkoholloven 

Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkohol.  
 
Salg av øl: Normaltid for salg av øl, høyest 4,7%, i dagligvarebutikker fra kl 08.00 – 18.00 hverdager, 
og fra kl 08.00 – 15.00 på dager før søndag/helligdager. Kommunestyret kan vedta å forlenge 
salgstiden utover normaltiden fram til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på dager før 
søndag/helligdager. 
 
Skjenking av øl, vin og brennevin: Normaltid for skjenking av øl og vin fra kl 08.00 – 01.00, og for 
alkoholholdig drikker med 22% alkohol fra kl 13.00 – 24.00.  
 
Kommunen kan vedta å forlenge salgstiden utover normaltiden, men det er forbudt å skjenke 
mellom kl 03.00 – 06.00. 
 
Rådmann har fullmakt til å innvilge skjenkebevilling for enkeltanledninger og for ambulerende 
skjenkebevilling. Bevillingen gis ikke i lokaler som i all hovedsak nyttes av barn og ungdom. 
 
Bevillingsperioden for salg og skjenking gjelder hovedsakelig for 4 år og følger 
kommunestyreperioden. Nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan 
videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 
alkoholpolitikken. 
 
Kommunen gis myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketiden for enkeltanledninger 
og ambulerende skjenkebevillinger. 
 
Servicekontoret i Nesset sørger for at styrer og stedfortreder for det enkelte salgs – og skjenkested får 
mulighet til å gjennomføre kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
I alkoholloven av 2. juni 1989, § 1 – 7a, går det fram at kommunen kan beslutte at det ikke skal gis 
mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. 
Et slikt vedtak er ikke fattet i Nesset kommune. 
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3.2 Skjenkekontroll  

Det skal utføres minst en kontroll årlig på alle salgs- og skjenkesteder i kommunen. Totalt skal antall 
årlige kontroller være tre ganger antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. Ekstrakontroller kan 
utføres etter behov.  
 
Salgs – og skjenkekontrollørene skal ikke ha tilknytning til den kommunale virksomheten i Nesset 
kommune. 
 
Nesset kommune har i dag fast avtale med kontrollør. Nordfjeldske kontroll AS er leverandør av 
tjenester vedrørende salgs- og skjenkekontroller.  
 

3.3 Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og 

serveringsloven, Nesset kommune 

Forskriften siteres i sin helhet: 
1. Avgjørelsesmyndighet 
1.1 Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter alkohollovens og serveringsloven med 
unntak av § 1-9 i alkoholloven. 
 
1.2 Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkohollovens § 1-9. 
 
1.3 Rådmannen er delegert myndighet til: (i hht dagens retningslinjer) 
a) til å godkjenne ny styrer for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden 
b) godkjenne ny styrer for serveringsbevillinger i bevillingsperioden 
c) tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevilling til enkeltanledninger, 
herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende 
d) gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid til enkeltarrangement 
 
2. Behandlingstid 
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis hovedsakelig 
for 4 år av gangen, nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger 
kan videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en 
gjennomgang av alkoholpolitikken. 
 
3. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 
 
Salgsbevilling: 

Salg og utlevering av øl kan skje alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 
Dager før søndag og helligdager: Øl kl. 08.00 – 18.00 
Onsdag før Kristi Himmelfart samt dagen før 1. og 17. mai: fra kl. 08.00 – 20.00 
 
Skjenkebevillinger: 
Skjenkestedets lokaliteter inne med alminnelig bevilling: 
Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Skjenkestedets lokaliteter ute med alminnelig bevilling: 

Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
 
Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning, vurderes etter 
søknad, og skal som hovedregel følge skjenketidene som vedtas i forskrift for kommunen. 
Skjenkebevilling må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
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4. Kontroll av salgs- og skjenkestedene: 
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9. 
Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes i hht. alkohollovens § 1-8 om 
inndragning, men etter følgende norm for sanksjonsreaksjoner: 
 
a) Ved 1. gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gis skriftlig advarsel av 
utvalg for helse og omsorg 
b) Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan kommunestyret 
inndra bevillingen etter innstilling fra utvalg for helse og omsorg tidsrom slik: 
 

 skjenking/salg til mindreårig 60 dager 

 skjenking/salg til synlig berusede 30 dager 

 skjenking/salg utover fastsatt tid 30 dager 

 manglende ro og orden 15 dager 

 andre brudd på bestemmelsene 15 dager 

 
c) Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelser kan kommunestyret etter 
innstilling fra utvalg for helse og omsorg, inndra bevillingen. 
d) Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-
16. 
 
5. Ikrafttredelse: Denne forskrift er gjeldene fra 01.07.2012. 

3.4 Oversikt bevillinger 

Salgsbevilling for øl: 
Coop Orkla BA Coop- Marked Eidsvåg 
Bunnpris Eidsvåg 
Coop Eresfjord 
Coop Vistdal 
Korn Bryggeri (Statlig bevilling) 
  
Skjenkebevilling for øl, vin og evt. brennevin: 
Vertshuset Eidsvåg/Smia 
Aktiv Eikesdal  
Mardøla END 
Eidsvåg bed & breakfast AS 
Coop Kafe Eresfjord 
Eira Gjestegård. 
Turistforeninga Aursjøhytta 
Vertshuset Eikesdal 
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4.    STATISTIKKER - BEVILLINGER 

 

Skjenkested Vare gr: Omst. -12 Omst. -13 Omst. -14 Omst. -15 

      

Vertsh. Bjørnson 1 2175,96 1978,80 946,00 1739,28 

" 2 245,7 53,20 70,70 190,34 

" 3 76,9 0,00 39,20 26,00 

Sum           

Eidsvåg Fjordhotell 1  2557,00 0,00 264,00 

" 2  189,00 0,00 7,00 

" 3  61,00 0,00 6,00 

Sum           

Coop Kafe Eresfjord 1 680 530,00 1120,00 740,00 

" 2 40 117 148,5 114 

" 3 28 13 24,1 17,7 

Sum           

Eira Gjestegård 1 30 36,00 53,00 30,00 

" 2 9 2,00 10,00 6,00 

" 3 1 1,00 0,50 0,00 

Sum           

Mardøla END 1 322 348,00 480,00 420,00 

" 2 46 24,00 20,00 12,00 

" 3 4 3,00 5,00 2,00 

Sum           

Aursjøhytta 1 87,12 87,12 102,96 82,20 

" 2 46,5 56,25 24,75 15,75 

" 3 6,6 10,90 4,20 5,10 

Sum           

Aktiv Eikesdal 1 16 52,00 40,00 70,00 

" 2 12 4,00 12,00 9,00 

" 3 0 2,00 1,50 1,00 

Sum           

Kavli Moen Gård 1 212 376,00 308,00 400,00 

" 2 932 654,00 701,00 750,00 

" 3 28 25,60 13,00 20,00 

Sum           

Gebyr 2013 - Salg Vare gruppe Omst. I lit. 2012 Omst. I lit. 2013 Omst. I lit.-14 Omst. I lit.-15 

Bunnpris 1 55904 56352,20 56352,20 59794,66 

Coop Prix Eidsvåg 1 45902 47574,62 41003,54 40579,05 

Coop Eresfjord 1 21785 22333,00 24217,49 23933,00 

Coop Vistdal 1 6924 6580,00 6580,00 7338,00 
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5.    TILTAK SOM VIDEREFØRES I PLANPERIDODEN:  

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og i ulike faser i livet. Skal 
kommunen lykkes med å redusere rusmiddelproblemene, må forebyggingen rette seg mot flere 
arenaer som innbyggerne deltar på. Kommunen har ansvar for å legge til rette for lokalsamfunn som 
fremmer helse og trivsel for alle i et livsløpsperspektiv. 
Flere av kommunens enheter arbeider med rusforebyggende arbeid, samt tiltak rettet mot brukere 
som har fått- eller kan utvikle skadevirkninger av eget- eller andres rusbruk.  
 
Generelt kan man si at tiltak innenfor dette feltet er todelt: 
1. forebygging/tidlig intervensjon 
2. hjelp og behandling av allerede oppstått rusproblem 
 
Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 

 
 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 

legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen av rusmisbrukere 

 

Følgende tiltak eksisterer rettet mot målgruppen: 
 
Avdeling for helse og forebygging 
Avdelingen består av ulike faggrupper, og tilbyr foreldreforberedende kurs, barselgrupper, 
småbarnsgrupper, trefftid hos helsesøster på alle skolene, og er ellers innom temaer som 
rusforebygging, fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tidlig intervensjon. Avdelingen har 
samarbeid med skolen om psykisk helse i 5. og 8. klasse. Planlagt årshjul, tar opp ulike temaer (som 
f.eks. rus) på foreldremøter gjennom ungdomsskoletiden. Rus er tema på helseundersøkelse i 1. og 8. 
klassetrinn. På helsestasjonen benyttes screening ift. kartlegging av rusbruk før og under 
graviditeten ved jordmor. Helsesøster samtaler med foreldrene om rus ved undersøkelse når barnet 
er 6 uker, 10 måneder, 2 og 4 år. Videre benyttes screening av depresjon (EPDS) under graviditeten 
og i barseltiden. 

 
Grunnskolene 

Skolene har holdningsskapende program som «Det er mitt valg», «Zippys venner» og systematisk 
forebyggende arbeid mot mobbing. Skolene driver daglig holdningsskapende arbeid. 
Elevundersøkelse gjennomføres for 5.-10. trinn hver år. Skolene har prosjekt i 8. klasse med fokus på 
sammensveising, bli kjent og trygg på hverandre. Videre har de mye trivselsaktiviteter. Sosiallærer 
på ungdomsskolen samtaler med alle nye elever og er tilgjengelig for skolens elever, samtaler med 
kontaktlærer og har kontakt med helsesøster, driver «Det er mitt valg» i 8. kl. med fokus på 
selvtillit/trygghet og rus. Skolene har rusforebyggende arbeid integrert i sine respektive fagplaner, 
men omfanget varierer skolene imellom. Informasjon om rus og rusrelaterte skadevirkninger flettes 
inn i flere fag. 

 
I kompetansemålene for fag er rus omtalt slik: 
Samfunnsfag: 
Drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 
Beskrive utvikling og konsekvenser av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere 
holdninger til rusmiddel 
 
Kroppsøving: 
Samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike 
rusmidler 
 
Skolehelsetjenesten har trefftid på alle skoler. Helsesøster tar opp tema RUS i 1. klasse og i 8. 
klasse. Det er også 2 program om psykisk helse i 5. og 8. klasse, som er et samarbeidsprosjekt 
mellom skole og helse. 
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Politiråd 
Politirådet har møter 2- 3 ganger pr. år og består av ordfører, rådmann og lensmann. 

 
Kulturavdelingen 

Kulturavdelingen deltar i tverrsektorielt forebyggende arbeid for eksempel i ungdomsteamet som 
ble opprettet i forbindelse prosjekt barnefattigdom (NAV 2012-2014). Det er etablert ungdomsklubb 
og ansatt ungdomsleder samlokalisert med Nesset frivilligsentral våren 2016. Dette er en viktig 
rusfri arena. Ungdommens kommunestyre engasjeres i forbyggende og holdningsskapende arbeid. 
Rusfrie tiltak og arenaer støttes gjennom kulturmidler og ungdomsmidler. 

 
Frivillige organisasjoner som støttes av kommunen 
Nesset har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner som har gode tilbud til barn og unge. 
Eksempler på lag og organisasjoner som mottar støtte: Idrett, friluftsliv, 4H og speider, sang og 
musikk, misjonsforeninger og ungdomslag. Voksne ledere utgjør en stor ressurs som tilretteleggere 
og rollemodeller for barn og unge i disse organisasjonene. Det er stor dugnadsånd mange som tar 
ansvar i nærmiljøet. 
 
NAV  
NAV har ansvar for innsøking til behandling, oppfølging av rusmisbrukere i, under og etter 
behandling, økonomisk bistand, økonomisk råd og veiledning, samt boliger til vanskeligstilte. NAV 
er også koordinator for kommunens ruspolitiske arbeid som for eksempel rullering av 
Rusmiddelpolitisk  handlingsplan og innkalling og koordinering av det tverrsektorielle Rusteamet. 
Ansatte ved NAV Nesset deltar på nettverkssamlinger to ganger i året i regi av KORUS og 
Fylkesmannen. Dette er en viktig arena for formidling av nytt på fagområdet, samt en viktig arena 
for å utvikle godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har et ansvar (som kommune) for å informere om 
sosiale forhold i kommunen, og den skal informere om kommunens sosiale tjenester. 
NAV har også ansvar for å sørge for arbeidsrettet tilbud til ulike deler av befolkningen, og har et 
særskilt ansvar for å sørge for tiltaksplasser og arenaer hvor personer med nedsatt arbeidsevne kan 
få oppleve mestring og et sosialt fellesskap. 

 
Legetjenesten 

Legetjenesten skal forebygge bruk av rusmidler og har en sentral rolle i kartlegging og oppfølging 
knyttet til bruk av rusmidler. 

 

6.    TILTAK FOR Å REGULERE TILGJENGELIGHETEN AV 

RUSMIDLER 

Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner i forhold til pris, salg og skjenking av alkohol, og 
samarbeid med lokale politimyndigheter om tiltak mot ulovlig alkohol og narkotikaomsetning. 
 
Det finnes omfattende dokumentasjon på effekten av tiltak for å begrense alkoholskader. Ett effektivt 
tiltak er regulatoriske virkemidler som påvirker pris og tilgjengelighet av alkohol. Dette omfatter 
blant annet kontroll med omsetning og skjenking av alkohol, samt håndhevelse av aldersgrenser. 
Alkoholloven gir kommunen et omfattende ansvar på dette området. Kommunens kontroll og 
bevillingspolitikk er avgjørende for å begrense totalforbruket og redusere skadene av alkohol.  
 

7.    RUSFOREBGYGGENDE TILTAK 

Nesset kommune har igangsatt en rekke rusforebyggende tiltak for barn og unge som i planen 
foreslås videreført.  I tillegg foreslås det i planen at det skal foretas en vurdering om Nesset skal 
sluttet seg til MOT prosjektet.  MOT er en frivillig landsomfattende organisasjon startet av norske 
toppidrettsutøvere i 1997.  MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når 65000 ungdommer over hele 
Norge. MOT har bl.a. som mål å styrke ungdommens selvtillit og optimisme.  I MOT satses det på å 
forebygge mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk.  I tillegg til det 
rusforebyggende arbeid blant barn og unge foreslås det i planen at det utarbeides en handlingsplan 
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rettet mot rusproblematikk for eldre.  Denne handlingsplanen må også inneholde rusforebyggende 
tiltak rette mot den eldre befolkning. 
 

8.    TILTAK FOR Å HJELPE OG REHABILITERE 

RUSMISBRUKERE 

Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 
 

 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 
legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen 

 
Akan 

Arbeidslivet kan være en god arena for å forebygge negative følger av rusmisbruk. God 
informasjon til ledere, tillitsvalgte og medarbeidere er nødvendig for å skape bevissthet om 
betydningen av en inkluderende og forebyggende rusmiddelkultur på arbeidsplassen. 
Trepartssamarbeidet mellom LO, NHO og staten har gjennom AKAN (Arbeidslivets 
kompetansesenter for avhengighetsproblematikk), bidratt til å hjelpe ledere og medarbeidere 
med å forebygge og håndtere rusproblemer og avhengighet. Trepartssamarbeidet med AKAN 
skal fortsatt være hovedpilaren for rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet. 
Nesset kommune har AKAN-kontakt tilknyttet tillitsvalgtapparatet som kan tilby tjenester til 
berørte. 
 
Behandling/rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker og motivasjon, og 
behandlingen bør fortrinnsvis skje i nærmiljøet med minst mulig inngripen i den private sfære. 
Pårørende, eventuelt arbeidsgiver og annet nettverk bør bli vurdert om det skal trekkes inn. 
Behandlingen skal forankres i en individuell plan om vedkommende det gjelder ønsker det. Det 
skal også normalt etableres en ansvarsgruppe for den enkelte. 
 
Behandlings-/rehabiliteringstiltak kan være som følger: 
 

 individuelle samtaler med lege, sosionom, psykiatrisk sykepleier 

 hjelp til å skaffe bolig 

 praktisk bistand i bolig (hjemmetjenesten, boligsosialt arbeid) 

 hjemmesykepleie 

 oppfølging på arbeidsplass 

 arbeid/sysselsetting (NAV, psyk. pol., rusteam, aktivitetssenteret) 

 nettverksarbeid (samarbeid med pårørende, venner og evt. andre) 

 fritidstiltak, evt. støttekontakt (Enhet for helse og forebygging) 

 

Dersom ikke lokalt tilbud eller tilbud fra poliklinikk er tilstrekkelig, skal behandling/rehabilitering 
skje i en godkjent rusinstitusjon i nært samarbeid med kommunen (lege/NAV). Personer med 
rusavhengighet har rettigheter etter pasientrettighetsloven. 
 
Tvang kan i enkelte tilfeller være nødvendig (hjemmel i Lov om psykisk helsevern og forskrift kap. 5 
i Lov om sosiale tjenester i NAV). 
 
NAV og lege henviser til rusbehandling/behandling i institusjon. 
 
Nesset kommune gir et tilbud via Aktivitetsstjenesten som gir et lavterskeltilbud for mennesker som 
faller utenom det ordinære arbeidslivet. Aktivitetssenteret kan brukes som en arena hvor mennesker 
med ulike utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet, kan oppleve en sosial tilhørighet og 
mestring. 
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Det å ha et arbeid å gå til hjelper erfaringsmessig en del rusmisbrukere til å kontrollere inntaket av 
rusmidler, samtidig som det kan føre til et mer meningsfylt liv. Følelsen av mestring utvikler gjerne 
et bedre selvbilde, og dette kan igjen føre til at de igjen får troen på eget endringspotensiale. 
 

9.    FORSLAG TIL TILTAK 

 
Tiltaksplan – samlet 

TILTAKSPLAN RUSMIDDELPOLITISK ARBEID I NESSET KOMMUNE 2016 - 2020 

 

NR HOVED-
MÅL 

TILTAK TID ANSVAR 

1 2.1.1 Utarbeide handlingsplan for arbeid med rus-
problematikk blant eldre 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

2 2.1.1 Etablere infoskjerm på legekontoret 
Publisere informasjon på kommunens 
hjemmesider 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

3 2.1.3 Forbedre kvaliteten på Brukerplan 
 

2016 NAV 

4 2.1.2 Vurdere organisering av rusarbeidet i kommunen 
 

2017 Rådmannen 

5 2.1.2 Etablere Rusteam 
 

2016 Rådmannen 

6 2.1.2 Gjennomføre Ungdata-undersøkelse i 
ungdomsskolen 
 

2017 NAV 

7 2.1.2 Vurdere deltakelse i MOT 
 

Vår -17 Rusteam 

8 2.1.3 Rullere den boligsosiale handlingsplanen. Et av 
tiltakene i planen må være rask utbygging av 
boliger for vanskeligstilte. 

Høst - 16 Rådmannen 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 17/16 20.09.2016 

Nesset kommunestyre 89/16 22.09.2016 

 
 
 

Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 
prosent i perioden 2016-2020 -  Coop Marked Eresfjord/Orkla Møre 
SA 

 
 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for salg av alkoholholdig 
drikk i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  

 

Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 10.00 til 18.00 mandag til fredag 

 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 

Knut Westlund godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Tone Kvamsås godkjennes som 
stedfortreder. 

 

Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 

 

Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

 

 

Saksopplysninger 

Coop Marked Eresfjord ble fusjonert 01.07.2016, og er nå en avdeling i Coop Orkla Møre SA. 
Gjeldende bevilling for Coop Eresfjord er gyldig i en overgangsperiode frem til 30.9.2016.  

Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten 

 

Coop Marked Eresfjord søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i perioden 2016-2020. 
De søker om å selge alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent fra kl 10.00 til 18.00 mandag til 
fredag, og fra kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager. 

 

Arkiv: U63 
 

Arkivsaksnr: 2016/962-3 
 

Saksbehandler:  Hege Frisvold Jørstad 



Knut Westlund er styrer for bevillingen og Tone Kvamsås er stedfortreder. Begge har bestått 
kunnskapsprøven i alkoholloven. 

 

Vurdering 

Coop Marked Eresfjord har hatt salgsbevillinger i flere perioder. Salgs- og skjenkekontrollør, 
Nordfjeldske kontroll AS, har ikke hatt noen merknader. Salg av alkoholholdig drikke har vært 
utført tilfredsstillende i henhold til gjeldene lovverk. Kommunen har ikke mottatt noen 
henvendelser fra Politi, Nav eller Skatteetaten. 

 

Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten. 
Saksbehandler vurderer at dette ikke er en overdragelse i henhold til bestemmelsene i § 1-10 da 
Coop Marked Eresfjord fortsetter driften som tidligere, men nå som egen avdeling i Coop Orkla 
Møre SA. Dette medfører ingen endringer av betydning for salgsbevillingen fra forrige 
kommunestyreperiode. Søknaden kan derfor vurderes som en forlengelse av gjeldene bevilling for 
inntil 4 år, jf. alkohollovens § 1-6.  

 

I henhold til Forskrift til lov om alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune er salg av 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol tillatt: 

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00 

 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08 – 20.00 
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Bevillingen vil gi samme tilgang på kjøp av alkoholholdig drikke med inntil 4,7 prosent alkohol 
som i tidligere perioder. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 18/16 20.09.2016 

Nesset kommunestyre 90/16 22.09.2016 

 
 
 

Søknad om skjenkebevilling for perioden 2016-2020 - Coop Marked 
Eresfjord kafé/Coop Orkla Møre SA 

 
 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord kafé, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  

 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 

 

Tone Kvamsås godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Knut Westlund godkjennes som 
stedfortreder. 

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 

 

Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

 

 

Saksopplysninger 

Coop Marked Eresfjord ble fusjonert 01.07.2016, og er nå en avdeling i Coop Orkla Møre SA. 
Gjeldende bevilling for Coop Marked Eresfjord er gyldig i en overgangsperiode frem til 30.9.2016.  

Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten 

Arkiv: U63 
 

Arkivsaksnr: 2016/962-4 
 

Saksbehandler:  Hege Frisvold Jørstad 



Coop Marked Eresfjord har en kafé som til daglig selger kaffe og kake med selvbetjening. Ellers har 
de innimellom kafédager med salg av middag eller pub/Quizkvelder. Dette er et populært 
samlingssted for både innbyggere og turister. 

 

Coop Marked Eresfjord søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i perioden 2016-
2020. Det søkes om å skjenke alkohol i gruppe 1 - inntil 4,7 %, gruppe 2 – inntil 22 % og gruppe 3 – 
inntil 60 %. Det søkes om å skjenke i maksimum tillatt åpningstid. 

 

Tone Kvamsås er styrer for bevillingen og Knut Westlund er stedfortreder. Begge har bestått 
kunnskapsprøven i alkoholloven. 

 

Vurdering 

I henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset 
kommune” er tillatt skjenketid av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 volumprosent ute.  

 

Coop Marked Eresfjord har hatt skjenkebevillinger i flere perioder. Salgs- og skjenkekontrollør, 
Nordfjeldske kontroll AS, har ikke hatt noen negative merknader. Skjenking av alkoholholdig 
drikke har vært utført tilfredsstillende i henhold til gjeldene lovverk. Kommunen har ikke mottatt 
noen henvendelser fra Politi, Nav eller Skatteetaten. 

 

Alkohollovens § 1-10 sier at det skal søkes om ny bevilling ved overdragelse av virksomheten. 
Saksbehandler vurderer at dette ikke er en overdragelse i henhold til bestemmelsene i § 1-10 da 
Coop Marked Eresfjord fortsetter driften som tidligere, men nå som egen avdeling i Coop Orkla 
Møre SA. Dette medfører ingen endringer av betydning for skjenkebevillingen fra forrige 
kommunestyreperiode. Søknaden kan derfor vurderes som en forlengelse av gjeldene bevilling for 
inntil 4 år, jf. alkohollovens § 1-6.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Bevillingen vil gi samme tilgang alkoholholdig drikke som i tidligere perioder.  

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 19/16 20.09.2016 

Nesset kommunestyre 91/16 22.09.2016 

 
 
 

Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger for 
perioden 2016-2020 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det gis bevilling for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 1.10.2016-30.6.2020 for 
følgende salgs- eller skjenkesteder: 

 

Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 

Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 

Det forutsettes at videreførte bevillinger har samme gitte betingelser om salg eller skjenketid som 
for forrige periode. 

 

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje: 

 Alle hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00 

 Dager før søndag og helligdager mellom kl. 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 08.00 – 20.00 

 

Arkiv: U63 
 

Arkivsaksnr: 2016/962-5 
 

Saksbehandler:  Hege Frisvold Jørstad 



Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl. 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl. 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl. 13.00 – 24.00  

 

Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 

 

Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 

 

Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Lov om alkoholholdig drikk m.v. ble endret fra 1. januar 2016. Lovens § 1-6 om bevillingsperioden 
gir kommunestyret mulighet til å videreføre salgs- og skjenkebevillinger for inntil 4 nye år uten 
krav om søknad om ny bevilling. Forutsetningen for å fatte et slikt vedtak er at kommunestyret har 
foretatt en gjennomgang av kommunes alkoholpolitikk etter sist kommunevalg.  

 

Hensikten med lovendringen er at den sparer kommunen for saksbehandling og den sparer 
bevillingshaverne for arbeid med søknader. Nesset kommune har få salgsbevillinger og 
forholdsvis få skjenkebevillinger. Det er stort sett de samme bevillingssøkerne for hver periode, og 
det er få eller ingen endringer som har betydning for å gi ny bevilling. 

 

Følgende bevillinger kan videreføres under samme gitte betingelser om salgs- eller skjenketid som 
for forrige periode:  

 

Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

(Korn Bryggeri AS har statlig bevilling fra 2016 og er med dette unntatt fra kommunal 
bevilling.) 

 

Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 



Vurderinger 

Nesset kommune har få salgsbevillinger og forholdsvis få skjenkesteder. På de fleste 
skjenkestedene er det liten omsetning av alkohol, da de kun har åpent i forbindelse med selskap 
eller andre arrangementer.  

 

Bevillingshaverne er godt kjent med betingelsene for salgs- eller skjenkebevillingene, og følger 
gjeldene lovverk. Salgs- og skjenkekontrollør Nordfjeldske kontroll AS har ingen merknader og 
kommunen har ikke mottatt henvendelser fra Nav, Politiet eller Skatteetaten.  

 

Søknad om ny bevilling er tidkrevende for både bevillingssøker og saksbehandler, da det er få eller 
ingen endringer for ny periode. Det er hensiktsmessig å videreføre disse bevillingene for ny 
periode. 

 

Videreførte bevillinger må ha samme gitte betingelser om salgs- eller skjenketid som for forrige 
periode. Tidligere gitte betingelsene er innenfor gjeldene lovverk for maksimum salgs- eller 
skjenketid.  

 

I henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset 
kommune”: 

  

Skjenking av alkoholholdig drikk er tillatt: 

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 volumprosent ute.  

 

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol er tillatt: 

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00 

 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08 – 20.00 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Videreføring av bevillingene vil gi samme tilgang på alkoholholdig drikke som i tidligere perioder. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 73/16 08.09.2016 

Nesset kommunestyre 92/16 22.09.2016 

 
 
 

Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 - 
31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 

Vedlegg 

1 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget i Nesset 

2 Korrespondanse med fylkesmannen vedr søknad om permisjon fra kontrollutvalget 

 
 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble enighet om følgende: 

 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 

 

Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 
31.07.2017, jf. kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. 
kommuneloven § 16 nr. 1. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 

 

Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, 
jf. kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. kommuneloven § 16 nr. 
1. 

 

 

 

Arkiv: 033 
 

Arkivsaksnr: 2015/1729-9 
 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 



Saksopplysninger 

Marte Meisingset Evensen søker i e-post av 10.08.2016 om permisjon fra kontrollutvalget for 
perioden 01.08.2016 – 31.07.2017. Bakgrunnen for søknaden er tiltredelse i et vikariat i Nesset 
kommune. Jf. kommunelovens § 77 nr. 2 er ansatte i kommunen utelukket fra valg til 
kontrollutvalget.  

 

Hjemmel for uttreden/fritak fra politiske verv finnes i kommuneloven § 15: 

 

§ 15. Uttreden. Suspensjon. 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden,1 trer endelig ut av dette. Hvis 
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting2 fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret3 og fylkestinget3 kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter 
i vervet.4 

3. Dersom det blir utferdiget siktelse5 eller reist tiltale6 mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt 
i straffeloven7 §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet ifølge 
siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen, 
kan kommunestyret8 eller fylkestinget selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er 
rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven §§ 151 til 154 gjelder ikke vilkåret om at 
siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller 
fylkeskommunen. 

 

Om opprykk og nyvalg finnes følgende bestemmelser i kommuneloven § 16:  

 

§ 16. Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret1 eller fylkestinget1 trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg,2 trer varamedlemmer 
inn i den nummerorden de er valgt. 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité3 og fylkestingskomité3 trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt 
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det 
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte 
kjønn. 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.4 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det 
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges 
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til 
andre organer enn formannskapet5 eller fylkesutvalget5 kan delegeres til formannskapet eller 
fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke 
inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§154
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§170
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§171
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§174
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§208
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§353
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§151
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-05-20-28/§154


velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved 
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

 

Kontrollutvalget har for perioden 2015-2019 denne sammensetningen:  

 
Arbeiderpartiet, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet 

Representanter:      Vararepresentanter: 

1. Ivar Henning Trælvik    4. Egil Arild Svensli 
2. Vigdis Fjøseid     5. Lars Myrset 
3. Tor Steinar Lien     6. Per Egil Myrvang 

7. Audhild Nauste 

8. Helen Marit Torvik 

Høyre og Senterpartiet 

Representanter:      Vararepresentanter: 

1. Jostein Øverås     3. Vigdis Aandalen Bersås 
2. Marte Meisingset Evensen    4. Per Sverre Røed 

5. Eli Gjermundnes 
6. Torbjørn Utigard 

 
Leder:  Ivar Henning Trælvik 

Nestleder:  Jostein Øverås 

 

Vurdering 

Ansatte i kommunen kan ikke velges som medlemmer til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 
nr. 2. Kommunestyret må derfor vurdere om søknaden skal behandles etter kommunelovens § 15 
nr. 1, at valgbarheten er tapt, eller etter § 15 nr. 2, som fritak for en periode.  

 

Som vedlagte notat viser sier fylkesmannen at søknaden kan behandles etter § 15 nr. 2. Det kan 
dermed forstås slik at perioden det søkes permisjon for kan regnes som et «kortere tidsrom».  

 

Dersom kommunestyret innvilger permisjon vil det i forhold til opprykk være kommuneloven § 16 
nr. 1 som gjør seg gjeldene, slik at det til møtene kalles inn vararepresentant ifølge liste. Velger 
kommunestyret å behandle søknaden etter § 15 nr. 1 må det velges ny representant, jf. samme lovs 
§ 16 nr. 3.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 



Hei,
Håper dere kan sende denne søknaden om permisjon fra kontrollutvalget videre til riktig 
instans/person.

Søker om permisjon fra kontrollutvalget på grunnlag av at jeg fra 01.08.2016 tiltrer en stilling i 
Nesset kommune. Kontrakten utløper 31.07.2017, og jeg søker derfor permisjon for perioden 
01.08.2016 til 31.07.2017. Dette gjøres med grunn i Kommunelovens § 77 Kontrollutvalget punkt 2 
som sier at "Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 
med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen."

Med vennlig hilsen Marte Meisingset Evensen
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Korrespondanse med fylkesmannen vedr. tolking av regelverk ved permisjonssøknad 

 

E-post sendt til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no 25.08.2016 
 

Jeg forbereder en sak om permisjon fra kontrollutvalget pga vikariat i kommunen, og ønsker råd fra 
lovavd. hos fylkesmannen.  
 
Et av våre kontrollutvalgsmedlemmer har blitt ansatt som vikar i kommunen for perioden 01.08.16-
31.07.17. I den forbindelse har hun levert søknad om permisjon fra vervet i kontrollutvalget.  
 
Hvordan er dette i forhold til kommuneloven? Kan det gis permisjon for den perioden vikariatet 
gjelder slik at hun kan gjeninntre i vervet, eller må hun tre endelig ut av kontrollutvalget pga 
vikariatet?  
 

 
Svar fra fylkesmannen 29.08.2016 v/seniorrådgiver Frida Farstad Brevik 

Etter kommuneloven § 15 kan det gis fritak fra verv etter søknad for et kortere tidsrom eller for resten 
av valgperioden. Dersom søknaden kun omfatter perioden fra 1.08.16-31.07.17 vil medlemmet tre inn 
igjen for resten av valgperioden. Dersom medlemmet skal fritas for hele perioden må det søkes om det 
eller så må vilkårene for suspensjon jfr. koml. § 15 nr. 3 være tilstede.  

 

Oppfølging til fylkesmannen 29.08.2016 

Jeg sendte forespørselen pga at jeg syns det var uklart om det er kommuneloven § 15 nr 1 eller nr 2 

som skulle anvendes, og om det skulle tolkes dithen at medlemmet har tapt valgbarheten sin for 
perioden det søkes om, jf. kommuneloven § 14 og 77. Men da kan vi altså behandle søknaden som en 

«vanlig» søknad om permisjon fra politiske verv? 

 
Svar fra fylkesmannen 29.08.2016 v/seniorrådgiver Frida Farstad Brevik 

Ja det er koml. § 15 nr. 2 som blir riktig.  
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 74/16 08.09.2016 

Nesset kommunestyre 93/16 22.09.2016 

 
 
 

Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og 
Romsdal 

Vedlegg 

1 Politiske representantar i vassregionutvalet 

 
 

Rådmannens innstilling 

Som politisk representant og vararepresentant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal 
velges: 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 

 

 Som politisk representant velges ordføreren. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Som vararepresentant velges varaordføreren. 

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Som politisk representant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal velges ordføreren, 
med varaordføreren som vararepresentant.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Regional plan for Møre og Romsdal vassregion 2016-2020 er godkjent av Klima- og 
miljødepartementet, og det er fylkeskommunen som vassregionmyndighet som skal følge opp 

Arkiv: 033 
 

Arkivsaksnr: 2015/1382-126 
 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 



arbeidet med planen. Planen bestemmer miljømål for kyst, vann og vassdrag på tvers av sektorer, 
og kommunene har en sentral rolle i det videre arbeidet, både som myndighet og for å sikre lokale 
interesser og forankring.  

 

Vassregionutvalget består av kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, sektormyndigheter og 
representanter fra regional referansegruppe. Vassregionutvalget har blant annet et overordnet 
ansvar for koordinering på regionnivå, og det er assisterende fylkesrådmann som er leder for 
vassregionutvalget i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal vassregion er videre delt inn i fem 
vassområde, der hvert vassområde har sitt eget vassområdeutvalg.  

 

Jf. vannforskriften § 22 og plan- og bygningsloven § 3-2 har kommunene både rett og plikt til å 
delta i det regionale vassregionutvalget. I brev av 08.07.2016 bes derfor Nesset kommune om å 
oppnevne en politisk representant med vararepresentant til vassregionutvalget i Møre og Romsdal 
vassregion. De valgte representantene vil også representere kommunen i det aktuelle 
vassområdeutvalget.  

 

Vurdering 

Det velges en representant med vararepresentant til vassregionutvalget i Møre og Romsdal 
vassregion. De valgte representantene vil også representere kommunen i det aktuelle 
vassområdeutvalget. 
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Kommunar i Møre og Romsdal vassregion 

 

    

 
 
 

  
 

 

 
 

Politiske representantar i vassregionutvalet 
 
Regional plan for Møre og Romsdal vassregion 2016 - 2021 blei godkjent av Klima- og 
miljødepartementet 2.67.2016. Møre og Romsdal fylkeskommune vil som vassregionmyndigheit følgje 
opp arbeidet med planen framover.  

 
Planen sett miljømål for kyst, vatn og vassdrag på tvers av sektorar og vil krevje tiltak for å nå desse 
miljømåla. Kommunane har ein sentral rolle i det vidare arbeidet, både som myndigheit og for å sikre 
lokale interesser og forankring. Som eit ledd i dette blir det viktig å følgje opp vassregionutvalet og 
vassområda.  
 
Vassregionutvalet (VRU) består av kommunar, fylkeskommunar, fylkesmannen, sektormyndigheiter 

og representantar frå regional referansegruppe(RRG). Leiar for Vassregionutvalet i Møre og Romsdal 
er assisterande fylkesrådmann Willy J. Loftheim. VRU har eit overordna ansvar for koordinering på 
regionnivå og har i forhold til vassforskrifta fleire oppgåver i samarbeid med vassregionmyndigheita. 
 
Møre og Romsdal vassregion er delt inn i fem vassområde: Nordre Nordmøre, søre Nordmøre, 

Romsdal, nordre Sunnmøre og søre Sunnmøre. Kvart vassområde vil ha eit eige vassområdeutval 

(VOU). Det skal veljast ein politisk leiar frå ein kommune til leiar for kvar av dei 5 vassområdeutvala. 
 
Oppnemning av representantar til vassregionutvalet i Møre og Romsdal vassregion 
Etter vassforskrifta § 22 og plan- og bygningsloven § 3-2 har kommunen ein rett og plikt til å delta i 
det regionale vassregionutvalet. Det er og viktig for å ivareta lokale interesser og politisk forankring. 
Møre og Romsdal fylkeskommune ber derfor alle kommunar om å oppnemna ein politisk representant 
og ein vararepresentant til vassregionutvalet i Møre og Romsdal vassregion så snart som muleg. 

Desse vil og representere kommunane i dei respektive vassområdeutvala.  
 
Tilbakemelding på val av representantar kan sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune, postboks 
2500, 6404 Molde eller dok.post@mrfylke.no. Merk oversending med «Representantar for xx 
kommune i vassregionutvalet i Møre og Romsdal vassregion» Kommunar som har gitt tilbakemelding 
om valde representantar kan sjå vekk frå dette brevet. 
 

 

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

  52234/2016/ Håkon Slutaas, 71 25 80 24  08.07.2016 

Med helsing   

  

Birgit Aarønæs   Håkon Slutaas 
Kst. seksjonsleiar   rådgivar 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 94/16 22.09.2016 

 
 
 

Ny utlysning av stillingen som rådmann 

 
 

Ansettelsesutvalgets innstilling 

Stillingen som rådmann lyses ut.  

 

 

Saksopplysninger 

Stillingen som rådmann i Nesset kommune ble lyst ut etter at tidligere rådmann Liv Fleischer 
Husby valgte å si opp sin stilling, med fratredelse 31.07.16. Søknadsfristen ved utlysning var satt til 
22.mai.16. 

 

Det kom inn 5 søkere til stillingen og ansettelsesutvalget har gått igjennom søkerlisten og av de 5 
søkerne til stillingen valgt ut 2 aktuelle kandidater. Ansettelsesutvalget har bestått av ordfører Rolf 
Jonas Hurlen, varaordfører Edmund Morewood, leder for AP-gruppen Toril Melheim Strand, 
Fagforbundet v/Sissel Ebbesen Bugge, assisterende rådmann Anne Grete Klokset og personalsjef 
Anne-Karin Sjøli.  Dagen før utvalget skulle foreta intervju med en av de to som var innkalt til 
intervju valgte denne å trekke søknaden. Da satt utvalget igjen med 1 kandidat av de som på 
forhånd var vurdert som aktuelle kandidater.   

 

Det ble gjennomført intervju med den andre av de to søkerne som planlagt mandag 13.06.16. og i 
etterkant ble det innhentet referanser fra ulike referansepersoner.  

 

Etter nytt møte i ansettelsesutvalget torsdag 16.06.16 konkluderte utvalget med at de hadde for lite 
grunnlag til å legge frem en tilrådning til kommunestyret, og kommunestyret vedtok i k-sak 77/16 
å konstituere assisterende rådmann inn i stillingen i påvente av ny utlysning.  

 
 Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016  

Saken tas opp til ny vurdering i kommunestyret i september. Inntil ny rådmann er ansatt blir 
assisterende rådmann konstituert inn i stillingen.  
 

 

 

Saksopplysninger   

Arkiv: 410 
 

Arkivsaksnr: 2016/500-26 
 

Saksbehandler:  Anne-Karin Sjøli 



 

I Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) finner vi bestemmelsen om at 
kommunen må ha en administrasjonssjef, rådmann. Denne bestemmelsen tilsier at kommunestyret 
må konstituere noen inn i stillingen som rådmann inntil ny rådmann er ansatt og har startet 
arbeidet i Nesset kommune.  

§ 22.Administrasjonssjef. 

1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 

2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 
fylkestinget fastsetter. 

 
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

 
3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 
kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

Vurdering 

Ingen  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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