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Nesset kommune  -  vedtak i  klagesak  etter  plan- og bygningsloven - gnr108

bnr6 snr2  -  søknad om oppføring av støttemur

[Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak. Klagen har ikke ført fram.

Det vises til kommunens oversendelse av 18.10.2017.

Lars Arve Mittet har i brev av 25.4.2016 søkt om etterfølgende godkjenning for oppføring

av støttemur/parkeringsplass på gnr. 108 bnr. 6 snr. 2 i Nesset kommune. Imøte den

8.9.2016 har formannskapet, under sak nr. 67/16, innvilget søknaden. Vedtaket ble

påklaget av nabo Egil Steinar Nerland ved brev datert 14.10.2016. Saken ble etter

forberedende klagebehandling i kommunen oversendt fylkesmannen som klageinstans.

Fylkesmannen fant i brev av 16.2.2017 å måtte oppheve kommunens vedtak som følge av

at saken ikke var godt nok opplyst.

Nesset formannskap behandlet saken på nytt i møte 4.4.2017 og under sak nr. 29/17 har de

på nytt godkjent søknaden.

Vedtaket er påklaget av Egil Steinar Nerland ved brev datert 11.5.2017. Som grunnlag for

klagen er det i det vesentlige anført at målingen som kommunen har gjort av muren er

ukorrekt, da han ut fra egne målinger er kommet til at muren er 40 cm høyere enn det

kommunen har lagt til grunn. Dette fordi tiltakshaver har lagt opp jord og torv inntil muren

for å få den til å virke lavere. Klager mener på dette grunnlag at muren ikke kan vurderes

som et mindre tiltak.

Formannskapet behandlet klagen i møte den 5.10.2017 og holdt fast på vedtaket i sak nr.

29/17. lsamsvar med plan— og bygningsloven (pbl) § 1-9 er saken deretter oversendt

fylkesmannen som klageinstans.

Når det gjelder bakgrunnen for saken ellers vises det til saksdokumentene.

Fylkesmannens merknader:

Fylkesmanneni Mørepg Romsdal — Postboks 2520, 6404 MOLDE  — 71 25 84 00  — fmmrpostmottakCt-"nlkesmannen.no — Organisasjonsnr.; 974 764067,
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Det  legges  til grunn at klagen er levert innenfor lovbestemt klagefrist og vilkårene for å

behandle dette som en klagesak er oppfylt. Fylkesmannen kan etter dette prøve alle sider

ved saken og dersom klagen blir tatt til følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes

tilbake for ny behandling i kommunen.

Tiltak og p/anstatus

Tiltaket er en støttemur i stein plassert en meter fra grensen til nabo. Av kommunen er

muren beskrevet som ca 0,3 meter høy oppe ved avkjørselen og ca 1,8 meter ved

vestenden av muren. Målene er tatt fra eksisterende bakkenivå.

Tiltaket er oppført i et område som er omfattet av arealdel av kommuneplan for Nesset

kommune, vedtatt av kommunestyret den 29.3.2012.  I  planen er området avsatt til

boligformål.

Pbl. § 29-4 bestemmer at bebyggelsen på eiendommen normalt skal være minst 4 meter fra

nabogrensen. Etter bestemmelsens 3. ledd bokstav b) kan bygningsmyndighetene likevel

godkjenne plassering nærmere enn  4  meter for oppføring av garasje, uthus og lignende

«mindre tiltak».

Pbl.  §  29-4 gjelder i utgangspunktet kun for bebyggelse. Ifølge pbl. 30-4 er konstruksjoner

som en støttemur likevel omfattet av bestemmelsen så langt den passer. Etter

fylkesmannens syn gjør tiltakets utforming og tomtenes topografi at pbl.  §  29-4 må være

gjeldende for det omsøkte tiltaket.

Det sentrale spørsmålet i denne saken er støttemuren er ett «mindre tiltak» i plan— og

bygningslovens forstand.

Når det gjelder definisjonen av «mindre tiltak» er det lagt opp til at dette skal være opp til

bygningsmyndighetens skjønn i det enkelte tilfellet og må avgjøres ut fra stedlige forhold.

Det finnes således ikke en klar definisjon av hva som vil være å anse som et «mindre tiltak».

Etter fylkesmannens syn er det naturlig å se hen til hvilke tiltak lovgiver har sett på som

«mindre tiltak» i SAK § 4-1, og således vurdert at vil få såpass begrensede virkninger for

naboeiendommen at man kan tillate plassering nærmere enn 4 meter. Etter SAK § 4-1

bokstav e nr. 6 vil en mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meter høyde og avstand fra

nabogrense på minst 1,0 meter være unntatt fra søknadsplikt.

Muren i denne saken er som nevnt 0,3 meter ved avkjørselen og ca 1,8 meter ved

vestenden av muren. Deler av muren ville således kunne oppføres uten søknad, det er

samtidig slik at terrenget i området er skrånende ned mot klagers eiendom.

Av kommunens vedtak går det fram at det var en ganske bratt skråning der hvor

støttemuren nå ligger. De skriver videre at det er vanskelig å si hvor høy denne skråningen

var før muren ble satt opp, men at det ser ut til at den er satt opp noe ned i skråningen.

Formannskapet var på befaring i saken og vurderer tiltaket som lite omfattende og

dominerende. De er etter dette kommet til at det her dreier seg om et «mindre tiltak» og at

det etter kommunens skjønn kan oppføres en meter fra nabogrensa.
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Når det gjelder høyden på muren er kommunen og klager uenige om realitetene. Det er

likevel slik at klagen har vært lagt fram for formannskapet som traff avgjørelsen og de

mener også etter dette at tiltaket er et «mindre tiltak». Fylkesmannen kan ellers ikke se at

det er fremmet konkrete ulemper av vesentlig karakter fra nabo. På dette grunnlag og etter

en vurdering av de bilder som er lagt ved saken har ikke fylkesmannen ytterligere

merknader til at kommunen anser den omsøkte støttemuren som et «mindre tiltak» etter

pbl. § 29-4. Kommunen har således anledning til å godkjenne en plassering som her etter

pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Etter dette kan fylkesmannen ikke se at vedtaket er i strid med plan— og bygningsloven og

finner derfor ikke grunnlag for å endre kommunens vedtak. Klagen har således ikke ført

fram.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 34, rundskriv T-2/09 fra

Milj¢verndepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og regionaldepartementet,

stadfester fylkesmannen Nesset kommunes vedtak i sak nr. 29/17.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Bente Kosberg, (e.f.) Elfrid Sundqvist

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Lars Arve Mittet Hallarvegen 5 6364 VISTDAL

Egil Steinar Nerland C/O Ole Henden 6422 MOLDE
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Nesset kommune  -  klagesak etter plan- og bygningsloven  -  oppfylling i sjø- og

Iandområde  -  gnr21 bnr24

[Fylkesmannen stadfester Nesset kommune sitt vedtak. Klagen har ikke  ført  frem. l

Det vises til kommunens oversendelse av 07.09.2017

Jaron Prosjekt AS  har  på vegne av grunneier Skarshaug Invest AS og tiltakshaver Erik

Langset den 18.10.2016søkt om tillatelse til oppfylling/planering av landområdet, og

utfyllingi sjø på gnr 21 bnr 24.

I  møte den 09.03.2017har Nesset formannskap under sak nr. 21/17, avslått søknaden med

slikt vedtak: «Kommunen viser til søknad datert 17/10-16, til forelegg datert 24/01-17og til

§ 19-1iplan- og bygningsloven og avslår søknad om oppfylling av et større areal på 21/24.
Før den ulovlig bygde moloen er fjernet vil ikke kommunen ta stilling til en søknad på et

tiltak som omfatter denne moloen. Tiltaket forutsetter oppfylling til kote  3  og

fyllingsfoten/kanten vil ligge helt i byte mot 19/1, ikke  4  m fra som plan- og bygningsloven

krever. Tiltaket vil ha negative landskapsmessíge virkninger både for de som ferdes på sjøen

og ikke minst for landarealet vest for tiltaket»

Vedtaket er påklaget av Jaron Prosjekt AS på vegne av tiltakshaver ved brev datert

05.04.2017.

Nesset formannskap behandlet klagen i møte den 31.08.2017under sak nr. 70/17har de

holdt fast på det første vedtaket  i sak  nr. 21/17. I  samsvar med  plan- og bygningsloven (pbl)

§ 1-9er saken deretter oversendt fylkesmannen som klageinstans.

Når det gjelder bakgrunnen for saken ellers vises det til saksdokumentene.

Fylkesmannens merknader:

Klagen er levert innenfor lovbestemt klagefrist og vilkårene for å behandle dette som en

klagesak er oppfylt. Fylkesmannen kan etter dette prøve alle sider ved saken og dersom

klagen blir tatt til følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes tilbake for ny

behandling i kommunen.

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal- Postboks2520' 6404 MOLDE -  71 25 84 00  -  fmmrEostmottakfifilkesmannen.no  — Organisasjonsnr.:  974 764 067
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Tiltak

Kommunen har beskrevet tiltaket som oppfylling/planering til kote 3 av terrenget på hele

eiendommen på land  og ut i  sjø. Arealet som ønskes oppfylt i sjø utgjør ca. 1370 m2.

Vedlagt Situasjonskart viser at det også er planlagt oppført en natursteinmuri

eiendomsgrense. Tiltaket vurderes som et «vesentlig terrenginngrep» som er søknadspliktig

jf. pbl. §§ 20-2 og 20-3.

Plangrunnlag

Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av arealdel av kommuneplan 2012-

2020 for Nesset kommune, vedtatt av Nesset kommunestyret den 29.03.2012. I planen er

landområdet avsatt til «erverv» som omfatter forretning, kontor, industri og lager. Det er

gitt en rettslig bindende bestemmelse til planen om at tiltak som nevnt i plan- og

bygningsloven kapittel 20 ikke kan finne sted før området inngår i en godkjent

reguleringsplan. Det omsøkte sjøområdet er avsatt til vannareal for allment flerbruk; natur,

friluftsliv, ferdsel og fiske (NFFF). Det er gitt en rettslig bindende bestemmelse til planen om

at det i disse områdene er et generelt forbud mot byggetiltak.

Av dette er tiltaket i strid med arealformål for sjøområdet og plankrav for landområdet i

kommuneplan. I tillegg er tiltaket i strid med byggeforbudet i pbl. § 1-8.

Klagen

Ansvarlig søker har i det vesentligste anført at:

1. Kommunen kan ikke avslå å behandle en søknad med begrunnelse om at ulovlig

molo først må fjernes.

2. Det avvises at tiltaket vil ha negative Iandskapsmessige virkninger.

Oppfylling av terreng er lovlig i  henhold til teknisk forskrift (TEK17) §  4-1.

4. Oms¢kt fylling til kote 3 er nødvendig for â kunne nyttiggjøre seg av eiendommen av

hensyn til havnivåets stigning og bedre skjermingseffekt mot bølgekraften.

S”

Avgrensning

Fylkesmannen avgrenser sin behandling til å gjelde det tiltaket som nå er omsøkt, og ikke

den ulovlige molo/utfylling som grunneier er pålagt å fjerne. Dette forfølges av kommunen i

en egen sak.

Dispensasjon

Fylkesmannen er enig med klageri at kommunen ikke kan unnlate å behandle en søknad

med den begrunnelse at et ulovlig tiltak først må fjernes. Søknaden må vurderes etter de

relevante bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Selv om

kommunen i sitt vedtak skriver at de vil unnlate å behandle søknaden på bakgrunn av det

ulovlige tiltaket, finner fylkesmannen likevel grunnlag for at kommunen har

realitetsbehandlet klagers søknad som en søknad om dispensasjon fra kommuneplan.

Søknaden er sendt på høring til berørte sektormyndigheter i samsvar med

behandlingsmåten av søknader om dispensasjon jf. pbl. § 19-1. Det fremgår av

høringssvarene at sektormyndighetene har oppfattet saken som en dispensasjonssak.

Kommunen foretar en konkret vurdering både i opprinnelig vedtak og i klagebehandlingen

av  de hensyn som berøres av tiltaket. Avslaget er dessuten hjemlet i pbl. § 19-1.
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Ifølge pbl. § 19-1, første punktum krever dispensasjon imidlertid en grunngitt søknad.

Hensynet bak kravet om grunngitt søknad er at naboer, regionale og statlige myndigheter

som blir berørt av saken skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon. I denne

saken er søknaden begrunnet, men det er ikke søkt særskilt om dispensasjon. Det ser heller

ikke ut som naboer er varslet om at tiltaket er avhengig av dispensasjon. Dette vurderes å

være en saksbehandlingsfeil. Siden kommunen har avslått søknaden, kan fylkesmannen

likevel ikke se at feilen har virket bestemmende på innholdet  i  vedtaket, slik at vedtaket er

ugyldig jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Søknaden fremstår som tilstrekkelig begrunnet til at

bygningsmyndighetene kan ta stilling til om vilkårene for dispensasjon er innfridd. Som det

er redegjort for, finner fylkesmannen at kommunen har behandlet søknaden som en

søknad om dispensasjon fra kommuneplan. Hensynet bak § 19-1 vurderes tilstrekkelig

ivaretatt. Fylkesmannen finner på denne bakgrunn å kunne ta saken til klagebehandling og

prøve alle sider av saken.

Det rettslige spørsmålet blir om vilkårene for å dispensere fra kommuneplanen kan ansees

oppfylt.

Med hjemmel i pbl. § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av

plan- og bygningsloven. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen

det er aktuelt å dispensere fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir
«vesentlig tilsidesatt». Dersom slike hensyn ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, må det deretter

foretas en samlet vurdering der fordelene ved dispensasjonen må vurderes opp mot

ulempene. For at det skal kunne gis dispensasjon må «fordelene være klart større enn

ulempene.»

Første spørsmålet blir om hensynet bak kommuneplan blir vesentlig tilsidesatt ved en

dispensasjon fra arealformål for sjøområdet og plankrav for landområdet.

Ved dispensasjon fra kommuneplan må det ses hen til at planen som oftest har blitt til

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste

folkevalgte organ. l motsetning til de generelle reglene  i  plan- og bygningsloven, som skal

fange opp mange ulike tilfeller, gjelder planer konkrete forhold, hvor kommunen har tatt

uttrykkelig stilling til hvordan et område skal utnyttes. Det skal derfor ikke være kurant å

dispensere fra en plan. I denne saken er det tale om å dispensere fra formålet vannareal for

allment flerbruk til fordel for industri/næringsareal. Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse

påpekt at virkningene av utfylling i sjø er uheldig for landskapet, både for de som ferdes på

sjøen og særlig for naustene vest for arealet blir belastningen av tiltaket stor. At landskapet

påvirkes i en slik grad av utfyllingen tilsier at hensynet bak arealformålet blir vesentlig

tilsidesatt.

Hensynet bak en bestemmelse om plankrav er å sikre at arealdisponeringen idet aktuelle

området skjer på bakgrunn av en helhetlig vurdering. En reguleringsplanprosess vil legge til

rette for offentlighet, samråd og medvirkning og sikre en bred opplysning av saken.

Fylkesmannen har, i likhet med kommunen, forståelse for at tiltakshaver ønsker å sikre sin

eiendom for fremtidig naturpåvirkninger. imidlertid kommer tiltaket i konflikt med de

øvrige omgivelsenes interesser, som taler for at en eventuell avklaring bør skje i en
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planprosess som i større grad vil kunne sikre  at  alle berørtes interesser blir vurdert.

Fylkesmannen vurderer derfor hensynet bak bestemmelsen om plankrav til å bli vesentlig

tilsidesatt ved en dispensasjon i dette tilfelle.

Etter dette finner fylkesmannen at hensynene bak kommuneplan blir vesentlig tilsidesatt

ved en dispensasjon fra arealformål for sjøområdet og plankrav for landområdet. Ettersom

begge vilkår må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon, er det ikke nødvendig å foreta en

vurdering av om fordelene er klart større enn ulempene. Fylkesmannen finner det heller

ikke nødvendig å vurdere en dispensasjon fra strandsoneforbudet i pbl. § 1-8 all den tid

vilkårene for å dispensere fra kommuneplan ikke er til stede.

Avstand til nabogrense

Fylkesmannen finner at tiltaket også er i strid med pbl. § 29-4, 2.ledd, da tiltakets avstand

til nabogrense er under  4  meter. Det er ikke søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen

eller vist til en annen hjemmel for plassering nærmere nabogrense enn 4 meter. Søknaden

avslås også på dette grunnlag.

Konklusjon

Etter dette kan fylkesmannen ikke se at vedtaket er i strid med plan- og bygningsloven og

finner derfor ikke grunnlag for å endre kommunens vedtak. Klagen har således ikke ført

fram.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven  §  34, rundskriv T-2/09 fra

Miljøverndepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og regionaldepartementet,

stadfester fylkesmannen Nesset kommunes vedtak i sak nr. 21/17.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Frida Farstad Brevik (e.f.) Susanne Fostvedt

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Skarshaug Invest AS v/B S Skarshaug 6487 HARØY
Erik Mareno Langset Høvik 6460 EIDSVÃG I ROMSDAL

Jaron Prosjekt AS Birkelandvegen 65 C 6423 MOLDE



 

 

Forskrift om sammenslåing av Midsund kommune, Molde kommune og Nesset 

kommune til Molde kommune 

 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i 
kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 
1666.  
 
§ 1. Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune slås sammen til én kommune 
fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Molde kommune.  
 
§ 2. Kommunestyret skal ha 59 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer 
annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3. 
 

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Midsund kommune, Molde kommune og 
Nesset kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter 
og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter 
er 1. januar 2021.  
 
§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar 
med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer 
i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i 
kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en 
periode. 
 
§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, 
inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye 
kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye 
planer eller de vedtas opphevet.  
 
§ 6. I en overgangsperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021 gis Molde kommune 
unntak fra eigedomsskattelova slik at eiendomsskatteregimene som gjaldt i Midsund, Molde 
og Nesset kommuner kan videreføres for vedkommende områder i overgangsperioden i den 
grad disse var i overensstemmelse med eigedomsskattelova. Ved etterfølgende endringer i 
eigedomsskattelova må de videreførte eiendomsskatteregimene innrettes i samsvar med 
lovendringene. 
 
De videreførte eiendomsskatteregimene kan justeres i løpet av overgangsperioden i den 
grad den tidligere kommunen kunne gjort dette innenfor rammene av eigedomsskattelova, og 
formålet er gradvis å oppnå harmonisering av regelverket innad i den nye kommunen. 
 
Fra og med 1. januar 2022 skal eiendomsskatten i Molde kommune være harmonisert og i 
samsvar med eigedomsskattelova. 
 

§ 7. Forskriften trer i kraft straks. 
 



 

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund Tlf.: 70118700 Org. nr.: 983998585  
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no Faks: 70118892 www.politi.no 

HØRINGSBREV – INNDELING I NAMSDISTRIKT I MØRE OG ROMSDAL 
POLITIDISTIKT 

Møre og Romsdal politidistrikt sender med dette på høring til kommunene i Møre og Romsdal 
forslag til inndeling i namsdistrikter i politidistriktet. Politimesterens foreløpige vurdering er at 
alternativ 2 hvor distriktet inndeles i fire namsdistrikter fremstår mest aktuelt. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 16. februar 2018. 
 
Høringssvar kan gjerne sendes inn digitalt til post.moreogromsdal@politiet.no – merk med vår 
referanse 201711790. 
 
Bakgrunn 
Med virkning fra 1. april 2018 er Møre og Romsdal politidistrikt inndelt i tre 
politistasjonsdistrikt og ni lensmannsdistrikt1. Disse distriktene er delt inn i fire geografiske 
driftsenheter. Skjematisk ser inndelingen slik ut: 
 
Geografisk driftsenhet Tjenesteenhet (politi-

/lensmannsdistrikt) 
Omfatter flg. kommuner 

Nordmøre Smøla og Aure lensmannsdistrikt Aure og Smøla 
 Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt Surnadal, Rindal og Halsa 
 Indre Nordmøre lensmannsdistrikt Sunndal, Tingvoll og Nesset 
 Kristiansund politistasjonsdistrikt Kristiansund, Averøy og Gjemnes 
Romsdal Eide og Fræna lensmannsdistrikt Eide og Fræna 
 Molde politistasjonsdistrikt Molde, Aukra og Midsund 
 Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt Vestnes og Rauma 
Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt Haram, Ørskog, Skodje, Stordal, 

Norddal og Sandøy 
 Ålesund politistasjonsdistrikt Ålesund, Giske og Sula 
Søre Sunnmøre Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt Stranda, Sykkylven, Volda og Ørsta 
 Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt Vanylven, Herøy og Sande 
 Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt Ulstein og Hareid 
 
  

 
1 Inndelingen er fastsatt ved forskrift av 13.01.17 - FOR-2017-01-13-159 
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Justisministeren har besluttet den overordnede organisasjonsmodellen for politidistriktene2.  
 
Organisasjonsmodellen i de nye politidistriktene skal understøtte de overordnede 
målsetningene for politireformen og legge til rette for at politiets samfunnsoppdrag kan løses 
på en god måte. Den besluttede overordnede organisasjonsmodellen skal sikre en enhetlig og 
mer standardisert organisering i de nye politidistriktene. 
 

 

Politimester
Visepolitimester

Stab for 
kommunikasjon

Stab for HR og HMS

Stab for 
virksomhetsstyring

Felles enhet for 
etterretning, 

forebygging og 
etterforskning

Felles enhet for 
påtale

Felles enhet for 
utlending, 

forvaltning og 
sivil rettspleie

Felles enhet for 
operativ tjenestePST

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Figur 5 Overordnet organisasjonsmodell for de minste politidistriktene 
 
 
Politidistriktet er som følge av dette gitt i oppdrag å etablere Felles enhet for utlending, 
forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR) med en namsfogd som leder av seksjon for sivil 
rettspleie. Etter forhandlinger mellom politidistriktet og de lokale fagforeningene er det enighet 
om at namsfogden i distriktet er stedsplassert i Ålesund. 
 
Namsfogden skal ha ansvaret for sivil rettspleie innenfor et eget geografisk område og 
fagansvar for sivil rettspleie for hele politidistriktet. Den funksjonelle enheten skal sørge for 
fagutvikling og faglig styring av sivile rettspleieoppgaver i politidistriktet, ivareta ansvaret 
for effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen, og kunne støtte namsmannsfunksjonen i de 
geografiske driftsenhetene. 
 
Etter politiloven § 17 er utgangspunktet at den enkelte lensmann eller politistasjonssjef er 
namsmann i sitt distrikt med mindre oppgaven ivaretas av en namsfogd. Namsmannen har 
ansvaret for politiets sivilrettslige gjøremål i sitt distrikt (bl.a. tvangsfullbyrdelse, 
gjeldsordningssaker, sekretariat for forliksrådet mv.).   
 
Ved lov 11. mai 2017 ble det åpnet for at Kongen kan bestemme at en lensmann, 
politistasjonssjef eller namsfogd kan ivareta oppgaven som namsmann for flere lensmanns- og 
politistasjonsdistrikter i samme politidistrikt. 
 
Kongens myndighet til å fastsette inndelingen i namsdistrikter er delegert til Justis- og 
beredskapsdepartementet ved kongelig resolusjon 1. september 2017. Justis- og 
beredskapsdepartementet har i brev av 14. september 2017 delegert myndigheten videre til 
Politidirektoratet. 
 

 
2 Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 17.02.2016: Overordnet organisasjonsmodell i politidistriktene - beslutning 
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Alternative modeller for inndeling i namsdistrikt i Møre og Romsdal pd. 
Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester innenfor 
sivil rettspleie, med hensyn til kvalitet og kompetanse, effektivitet og service. Et overordnet 
perspektiv i utførelsen av arbeidet er å sørge for at partenes rettssikkerhet ivaretas. Andre 
perspektiver er rett kvalitet, lik behandling og en trygg og effektiv oppgaveløsning. 
 
Med dette som utgangspunkt har tre alternative modeller for organisering av den sivile 
rettspleien i Møre og Romsdal vært vurdert: 
 

 Alternativ 1 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i 12 namsdistrikt tilsvarende nye politistasjons- og 
lensmannsdistrikt, hvorav Ålesund politistasjonsdistrikt utgjør ett namsfogdsdistrikt som er 
organisatorisk plassert ved FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie.  
 

 Alternativ 2 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i fire namsdistrikt tilsvarende nye geografiske 
driftsenheter, hvorav driftsenhet Nordre Sunnmøre utgjør ett namsfogdsdistrikt som er 
organisatorisk plassert ved FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie 
 

 Alternativ 3 
Møre og Romsdal politidistrikt organiseres i ett namsdistrikt som er organisatorisk plassert ved 
FUFSR v/seksjon for sivil rettspleie. 
 
Foreløpig vurdering av alternativene 
Alternativ 3 
Med kun ett namsdistrikt i hele Møre og Romsdal politidistrikt vurderes som det minst aktuelle 
alternativet i denne omgang. 
 
En praktisk konsekvens av inndelingen er at hvert namsdistrikt vil få kun én postadresse for all 
inngående brevpost (begjæringer, søknader, forliksklager mv.). Dette innebærer ikke at alle 
saker må saksbehandles på dette stedet, men posten må i utgangspunktet åpnes og 
arkiveres/registreres der slik at det blir tilgjengelig i saksbehandlingssystemet som benyttes. 
Det er per i dag ikke nok sivilt ansatte ved seksjon for sivil rettspleie i Ålesund til å kunne 
håndtere all inngående post innenfor sivil rettspleie for hele politidistriktet uten at det vil gå 
kraftig på bekostning av saksbehandlingskapasiteten for de ansatte her og til enhetens evne til 
å ivareta fagansvaret på området for hele distriktet. Alternativ 3 antas på nåværende tidspunkt 
ikke i tilstrekkelig grad i samsvar med de overordnede hensynene organiseringen skal 
understøtte, og en går derfor ikke nærmere inn på dette. 
 
Oppgaveløsningen innenfor sivil rettspleie vil i både alternativ 1 og alternativ 2 skje 
desentralisert. Det vil si at arbeidet vil utføres av ansatte geografisk plassert i de forskjellige 
politi- og lensmannsdistriktene. Innbyggerne vil uavhengig av hvilket alternativ som velges 
kunne få levert begjæringer, forliksklager mv. og få veiledning i sivile saker i alle 12 politi- og 
lensmannsdistrikt.  
 
Selv ved alternativ 2 hvor distriktet inndeles i fire namsdistrikt, legges det til grunn at 
bemanningen i det enkelte politi- og lensmannsdistrikt ikke vil bli endret. Valg av alternativ vil 
altså ikke innebære flytting av stillinger/arbeidsplasser fra ett kontor til et annet. Det skal 
uavhengig av hvilket alternativ som velges være sivilt ansatte i alle tjenestesteder i distriktet 
for å sørge for publikumstjenester i åpningstiden, og disse ansatte skal også jobbe med 
saksbehandling/veiledning innenfor sivil rettspleie. 
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Etter politilovens § 17 har hver namsmann (lensmann eller politistasjonssjef) namsmyndighet 
kun innenfor sitt lensmanns- eller politistasjonsdistrikt, og vedkommendes underordnede 
ansatte har som et noe forenklet utgangspunkt ikke anledning til å arbeide med sivil 
rettspleiesaker som er hjemmehørende i et annet lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. 
 
Flere av lensmannsdistriktene i Møre og Romsdal politidistrikt regnes som små når det gjelder 
sivil rettspleie og har få sivile ressurser. Det er de sivilt ansatte som utfører størstedelen av 
oppgavene innenfor sivil rettspleie i politidistriktet. I flere lensmannsdistrikter er det mellom 1 
og 1,5 sivil stilling, som i tillegg til sivil rettspleie skal ivareta øvrige sivile gjøremål i enheten.  
 
Alternativ 1 
Alternativ 1 innebærer sårbarhet ved fravær eller der saksbehandling innen sivil rettspleie må 
nedprioriteres av andre grunner, fordi der i utgangspunktet ikke er andre ansatte som kan ta 
over oppgavene for lensmannsdistriktet. Dette vil bl.a. kunne medføre større forskjeller i 
saksbehandlingstid mellom de ulike namsdistriktene. Dette er ikke heldig verken av 
likebehandlings- og rettssikkerhetsmessige grunner. I tillegg vil skottene som består mellom 
namsdistriktene begrense muligheten til å fordele saker fra kommunene til forskjellige 
saksbehandlere etter kapasitet og kompetanse, og dermed stå i veien for kvalitativt bedre eller 
mer effektiv saksbehandling (ressursutnyttelse). Dersom en beholder et høyt antall 
namsdistrikter vil det også være større risiko for at det utvikles ulik behandling av like 
tilfeller/saker avhengig av hvilken kommune saken hører hjemme, siden ansvaret for styring 
og kontroll av namssakene er fordelt på forskjellige namsmenn. For en del sakstyper vil 
sakstilfanget innenfor enkelte lensmannsdistrikt være så lavt at saksbehandlerne vil få lite 
mengdetrening, noe som særlig kan gå ut over kvalitet, men også effektivitet ved at det tar 
lengre tid å få slike saker behandlet enkelte steder. 
 
Politimesterens foreløpige vurdering er at alternativ 2 med fire namsdistrikt i Møre og Romsdal 
politidistrikt fremstår som mest aktuelt og mest i tråd med de overordnede hensyn som 
organiseringen av sivil rettspleie skal ivareta. Alternativ 2 ble etter en intern vurdering anbefalt 
av politidistriktets faggruppe for sivil rettspleie, og alternativet støttes av fagorganisasjoner og 
vernetjenesten i politidistriktet. 
 
Alternativ 2 
Dette alternativet vil bøte på flere av de svakhetene som er påpekt under beskrivelsen av 
alternativ 1. Fire namsdistrikt vil gjøre at det er flere sivilt ansatte å fordele sakene på. En blir 
ikke like sårbar ved fravær eller lignende, og publikumstilgjengeligheten øker ved at det blir 
flere som kan besvare henvendelser eller telefoner om sivile rettspleiesaker som gjelder sitt 
namsdistrikt. Ved at det er fri flyt av saker innenfor et større geografisk område vil en ventelig 
også få likere behandling og saksbehandlingstid uavhengig av hvilken kommune sakens parter 
hører hjemme. Mulighetene til styring og kontroll innenfor et større namsdistrikt styrkes og 
borger for mer effektiv ressursutnyttelse. Kvaliteten og dermed også partenes rettssikkerhet 
antas å bli styrket ved at spesielle/sjeldnere sakstyper kan fordeles til saksbehandlere med 
mer mengdetrening og spesialkompetanse uavhengig av ovennevnte skott mellom lensmanns- 
og politidistriktene. Samtidig antas en inndeling i fire å ville innebære et håndterlig 
kontrollspenn med hensyn til antall saker og saksbehandlere i hvert namsdistrikt. Lokal 
kunnskap og tilstedeværelse (tilgjengelighet for publikum) vil ivaretas ved en desentralisert 
oppgaveløsning slik at det for publikum vil være mulighet til å få råd/veiledning innenfor sivil 
rettspleie i alle 12 lensmanns- og politidistrikt. 
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Endringer i kommunestrukturen 
For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker 
inndelingen i namsdistrikt, håndteres med grenseregulering av namsdistrikt i forkant av 
ikrafttredelse.  
 
Avslutning 
Politimesteren skal innen 21. februar 2018 gi sin tilrådning til Politidirektoratet om hvorledes 
Møre og Romsdal skal inndeles i namsdistrikt. Inndeling i namsdistrikt skal drøftes lokalt i 
politidistriktet med de ansattes fagforeninger henhold til Hovedavtalens bestemmelser. 
 
I forkant av dette ønsker politimesteren å motta eventuelle synspunkter på spørsmålet om 
inndeling i namsdistrikter fra berørte kommuner. 
 
Frist for å sende inn høringssvar er 16. februar 2018. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingar Bøen  Marianne Frøland 
politimester  Prosjektleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 
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Til kommunane i Møre og Romsdal.
 
 
Møre og Romsdal politidistrikt sender med dette ut på høring et forslag til inndeling i namsdistrikt.
 
Høringsbrevet følger vedlagt og høringsfristen er satt til 16. februar 2018.
 
 
Med vennlig hilsen
 

Olav Sindre Rise
Kommunikasjonssjef

Møre og Romsdal politidistrikt

Telefon: <90197723 / 70118797>
E-post:mailto:Olav.Sindre.Rise@politiet.no
www.politi.no
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Klage - F sak 093/17 - Fradeling to parseller - GID 004/011 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak om avslag - fradeling av 2 parseller til fritidsbebyggelse 
2 Jordlovsbehandling - avslag 
3 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven 
4 Kopi - e-post fra Nesset kraft as ang. strøm til hyttetomter 
5 Særutskrift GID 004/011 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon 
7 Frådeling av tre parsellar til fritidsformål - gbnr 3/1 og 4/11 i Ranvika - dispensasjon frå 

kommuneplan 
8 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av tre parseller til 

fritidseiendom – Fylkesveg 195 - gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 
9 Dispensasjon fra kommuneplan om fradeling av en parsell GID 003/001 og 004/011 
10 Søknad om oppretting av ny grunneiendom 
11 Kart 
12 Rekvisisjon av oppmålibngsforretning 
13 Ortofoto - Kart parsell B - C - D 
14 Kommuneplanens arealdel - Kart parsell B - C - D 
15 Jordlovsbehandling 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til brev av 02.11.2017 og møtebok f-sak 093/17. 
 
Nesset kommune mener fremtidig hyttebygging på eiendommen GID 004/011 må avklares gjennom en 
reguleringsplanprosess. Dette er krav som Nesset kommune har stilt tidligere ved tilsvarende sak om 
hytteutbygging i nærområdet. Nesset kommune opprettholder vedtak fattet i f-sak 093/011. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til sluttbehandling.  
 
 
Saksopplysninger 
Nesset formannskap behandlet i møte 05.10.2017, under sak 093/17 søknad fra Svein Erik Helstrøm og 
Malin Røen om fradeling av to parseller fra eiendommen GID 004/011.  Det ble fattet følgende vedtak;  
« Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen GID 004/011, 
merket B og D. 

Arkiv: :003/001 
Arkivsaksnr: 2016/693-30 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et område satt av til 
LNF i kommuneplanens arealdel.  Omsøkte parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er 
godkjent reguleringsplan for fritidsbebyggelse.» 
 
Svein Erik Helstrøm og Malin Røen klager i brev av 02.11.2017 på vedtaket. Det pekes på bl.a:  

 I klagen stilles det spørsmål om «det er store ulemper for kommunen om området at disse to 
parsellene blir innvilget dispensasjon fra å være et LNF område til å bli to fritidseiendommer. 
Eventuelt hvilke?  

 Klager mener at salg av hyttetomter vil være positivt for kommunen. Klager viser og til ulike 
høringsuttalelser fra sektormyndigheter.   

 Påpeker at det er igjen ei ledig hyttetomt for salg i Ranvik hyttefelt som ligger like ved, og  som 
vedtaket omtaler.  

 Bakgrunnen for søknaden om fradeling av to hyttetomter er at tidligere eiere av eiendommen GID 
004/011 ønsker å kjøpe tomt B. På grunn av tilhørighet til eiendommen er det ikke aktuelt å kjøpe 
tomt i Ranvik hyttefelt. 

 Planlagt kjøper av tomt D er Malin Røen.  
 Det er kostbart å lage reguleringsplan. 
 Dyrkamark vil ikke bli berørt.  

 
For utfyllende informasjon vises det til vedlegg. 
 

 
 
Det er Svein Erik Hellstrøm som er hjemmelshaver av eiendommen GID 004/011.  
 
Vurdering 
Rådmannen vil påpeke at klager søkte om fradeling av tre ulike parseller. Det er innvilget fradeling av en 
parsell, merket C, da denne ligger i et område som i kommuneplanen er satt av til fritidsbebyggelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På deler av eiendommen GID 004/011 er det regulert boligtomter.  



 

 
Reguleringsplan Ranvik boligfelt (1994) og Ranvik hyttefelt I (2007) 

 
Reguleringsplan for Ranvik hyttefelt II ble vedtatt i k-sak 081/2010. Her er det regulert til sammen 8 tomter 
for fritidsbebyggelse. Det er igjen ei tomt som ikke er solgt. I følge opplysninger fra grunneier er det bygd 
seks hytter i feltet. 
 

 
Reguleringsplan Ranvikhyttefelt II 

 



Rådmannen legger til grunn at det er ønskelig å styre utbygging av boliger og fritidsboliger i henhold til det 
som er fastlagt i kommuneplanens arealdel og gjeldene reguleringsplaner i området.  
Det å åpne for dispensasjon av to enkelttomter i stedet for en helhetlig arealvurdering mener rådmannen vil 
være uheldig. Det at ett område er satt av til LNF i kommuneplanens areadel kan til dels ha årsak i at det 
ikke foreligger en konkret vurdering av området i planprosessen. Det som kan tale for å imøtekomme 
søknaden om fradeling er at fradelingen ikke kommer i direkte konflikt med dyrkamark og at 
landbruksinteressene har akseptert fradeling.  
I denne saken legger rådmannen til grunn at det ble stilt krav om reguleringsplan da Ranvik hyttefelt ble 
utvidet med tre hyttetomter. Bakgrunnen for utvidelsene var bl.a at grunneier skulle legge til rette for 
hyttetomter til nær familie. Rådmannen er av den oppfatning at samme krav må stilles nå.  Rådmannen 
mener det ikke kan legges vesentlig vekt på at det skal gis dispensasjon fra kommuneplanens areadel pga 
store kostnader med å utarbeide reguleringsplan. Ranvik hyttefelt II er nesten ferdig utbygd. Det viser at det 
over tid er en viss etterspørsel av hyttetomter i Ranvik.  
Rådmannen mener det ikke kan legges vesentlig vekt på at kjøpere av tomtene har relasjoner til området 
eller til omsøkt areal.  
  
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
Det er positivt med økt bygging i kommunen. Prinsipp for lik behandling av tilsvarende søknad er viktig 
for å opprettholde bolyst og trivsel i aktuelt område. 



NESSET  KOMMUNE

Svein Erik Hellstrøm, Halsebø, 9419 Sørvik

Malin Røen, Lyngstad, 6640 Kvanne 0 6
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal I'

Nesset Kommune

Kråkholmvegen  2
6460 Eidsvåg Harstad, 2.11.2107

Klage på vedtak gjort  i  Nesset formannskap i møte  093, sak 093/17, datert
11.10.2017, mottatt pr post 24.10.17. Deres ref. 2016/693-21.

SAK: Klage på avslaget om fradeling av  2  parseller til fritidsbebyggelse på 4/11 i

Ranvik:

Klagedokurnent på fire  -  4 sider angående avslag om å få fradelt to  -  2  -  parseller fra

eiendommen 4/11 i Ranvik i Nesset kommune.  3  vedlegg.

Vedtaket fra  Nesset kommune:

”Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen

GID 004/011, merket B og D. Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å
fradele to hyttetomter i et område satt av til LNF i kommuneplanens arealdel. Omsøkte

parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er godkjent reguleringsplan for

fritidsbebyggelse”

Begrunnelsen fra kommunens side til avslaget om fritidsbebyggelse:

Saksbehandlers vurdering: ”Når det gjelder fiadeling av to parseller fra eiendommen GID
004/011 ligger disse i kort avstand fra regulert hyttefelt som ennå ikke er fullt utbygd(Ranvik

hyttefelt),og planområdet for Ranvik boligfelt(1994). Det tilsier at en bør ha en restriktiv
holdning til å tillate hyttebygging i areal som ikke er  satt  av til formålet i kommuneplanen”

I avslaget henvises det til at søknaden behandles som en dispensasjonssak etter pbl§ 19-2, da
fradeling av tomtene B og D ikke faller inn under formålet i kommuneplanen

Det var lagt ved et utsnitt av §19-2. Vi har ikke gått inn i dette regelverket noe mer enn det

som var lagt inn i svaret på søknaden om fradeling av disse to parsellene. Vi lurer på hva som

er bakgrunnen for at saksbehandler Frydenlund kom frem til at

sitat: ”Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et

område satt av til LNF i kommuneplanens arealdel.”?

Er det store ulemper for kommunen og området at disse to parsellene blir innvilget
dispensasjon fra å være et LNF område til å bli to fiitidseiendommer? Eventuelt hvilke?

Slik vi ser det så vil vi tro at det er en fordel for kommunen å få flere til å benytte seg av
kommunen og dens tilbud og med det at det gir kommunen en inntekt ved å skape flere

hyttetomter i kommunen. Disse to tomtene har kjøpere dersom de blir opprettet.

Det vises også til at søknaden har blitt vurdert i samsvar med prinsippene i
naturmangfoldloven §8-12 jf §7 i naturmangfoldloven men vi klarer ikke å se og forstå hvor

argumentene mot fradeling fremkommer i avslaget på vår søknad.
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Det henvises videre til ulike instanser uttalelser  -  vi velger å henvise til disse nedenfor  og
refererer fra deres svar(brev/mail) sitert ordrett i hermetegn.

Statens vegvesen skriver i brev av 15.9.2017 gjeldende fradeling av parseller fra Gnr. 4. Bnr
11.
”Vi mener kommunen bør være restriktive med å tillate fradeling og bygging som er i strid
med overordnet plan. Spesielt når det er avsatt tomter til fritidsbebyggelse like ved.
Dersom kommunen gir dispensasjon her må det være en forutsetning at de nye eiendommene
får tilkomst fra den kommunale vegen”

Mail  fra Anders Røynstrand, Møre og Romsdal fylkeskommune, datert
19.9.17, inneholder ingen merknader til søknaden ut fra fylkeskommunens sitt
ansvarsområde. Men, skriver ”kommunen bør vurdere nærare ulempene ved å disponere for
tomter nær regulert hyttefelt med ledig kapasitet”

Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vÆikeland og Eide, datert 8.9.2017:
”Ein bør vere varsam med å gi dispensasjon til frådeling av hyttetomter svært nær eit regulert
hytteområde som ikkje er fullt utbygd. Å regulere eit hyttefelt er kostbart, og krev sal av
tomter skal det bli lønsamt. Dispensasjon som omsøkt kan bidra til å undergrave ei
planmessig utbygging i området.
Samfunnstryggleik.
Før dispensasjon eventuelt blir gitt må det gjennomførast ei generell risiko og

sårbarheitsvurdering for å avklare om tiltaket kan medføre tryggleiks- eller
beredskapsmessige konsekvensar?

Kommunens henvisning til eksisterende hyttefelt:

I brevet med vedtaket vises det til eksisterende hyttefelt og viktigheten av å ikke ødelegge
muligheten for ferdigregulerte felt å få solgt sine tomter. I Ranvik er det ett hyttefelt og det er
Ranvik Hyttefelt.
Ved besøk på Nygård av Arnt Inge Ranvik, eier Ranvik Hyttefelt 21.10.17, spurte jeg, Malin

Røen, om det var mange ledige hyttetomter han hadde igjen og fikk da opplyst at det er 1
-  en  -  hyttetomt igjen for salg.
Det er ikke flere regulerte hyttefelt i området.

Jeg, Malin Røen, var i kontakt med saksbehandler Hogne Frydenlund pr telefon
fredag 27.10.17. Jeg spurte om de visste hvor mange tomter som var igjen for salg i Ranvik
hyttefelt når forslaget til vedtak ble framlagt, noe han kunne fortelle at det hadde han ikke
oversikt over og det var ikke med i betraktningen når avslaget ble fremmet.
Slik jeg forsto Frydenlund er det ikke flere regulerte hytteområder i Ranvikområdet.
Det er allerede avsatt et areal til boligformål, godkjent i arealplan for Ranvik, Ranvik
boligfelt, som det vises til og som tilhører og ligger til søker Svein Erik Hellstrøms eiendom
4/ 1 1.

Siden et av argumentene mot å innvilge dispensasjon er at disse to parsellene ligger i kort
avstand fia planområdet der det er godkjent reguleringsplan for fritidsbebyggelse, presiserer
vi at det kun er en tomt ien for salg i Ranvik hyttefelt som vedtaket viser til.

Boligtomtene i arealplanen på 4/11:

Det er ikke flere regulerte hyttefelt i ornrådet enn Ranvik Hyttefelt. På eiendommen til 4/11 er
det inntegnet i arealplan et boligfelt. Dette er ikke regulert. Som det påpekes av Jon Ivar
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Eikeland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er det det kostbart å regulere et hyttefelt.

Kostnaden for å regulere et boligfelt er vel den samme?

En av årsakene til at det ikke er satt i gang med å regulere dette boligfeltet er at det er

kostnader som eier er usikker på å få tilbake, da markedet for boligtomter i Ranvik synes å
være svært lite. Interessen i markedet synes å være på hyttefronten.

Bakgrunnen for søknaden om fradeling av parsell  B  og D:
Som tidligere nevnt så er bakgrtmn for søknaden om dispensasjon for to hyttetomter fra

eiendom 4.11 at tidligere eier av G.nr  4  B.nr 1 1, Nygård, Liv Winsjansen, har et ønske om å

få utskilt og kjøpt en fritidseiendom, parsell B. Hun har tilhørighet til eiendommen da dette

var hennes slektsgård og som hun overtok så tidlig som 16 åring. Hun solgte den til Svein

Erik Hellstrøm i 2010. Grunnet hennes tidligere tilhørighet til Nygård er ikke aktuelt for

henne å kjøpe den ene tomten som er igjen i Ranvik Hyttefelt.

Malin Røen, som har tilknytning til området via tidligere og nåværende eier, har lagt sin elsk

på toppen av haugen og det er derfor samtidig søkt om å få utskilt parsell D til

fritidsbebyggelse. Arealet på 2,5 til 3 dekar er så stor for at det skal være mulig å få satt opp et

bygg der, grunnet parsellens beskaffenhet. Malin Røen er heller ikke aktuell som kjøper av

den siste tomten som er igjen i Ranvik Hyttefelt.

Samtykket i fradeling utfra  jordloven:
Det er nevnt i en setning at det  I  brev av 05.01.2017 ”Det er gitt samtykke til deling av etter

jordlovens §l2, jfr brev av 05.01.2017.”

Saksbehandler Astad skriver: ”Når det gjelder fradelingen fra 4/11 har jordbrukssjefen ingen
innvendinger mot fradeling av 3 hyttetometer her.” Den ene parsell C er i orden. Denne saken

gjelder dispensjon for de to parsellene B og C som omfattes av vedtaket om avslag fia Nesset

kommune som nå påklages.

Til informasjon, brevet var ikke vedlagt i utsendte brev fra Nesset kommune, når de orienterte

om dette vedtaket selv om det står som vedlegg på oversikten. Vedlegger derfor brevet fi'a

Astad i klagen.

Vårt synspunkt og begrunnelse til at saken må vurderes på ny:

Om disse 4.5 inaktive målene blir omdisponert til  2  fritidsboliger, så kan vi ikke se at
fradelingen kan være til ulempe, tvert imot mener vi at det er klare fordeler for alle parter at
en slik fradeling blir gjennomført. Parsellene grenser til anlagt veg,”Garnle Ranvikvegen”.

Parsellene ligger i kort avstand fra et allerede utbygd hyttefelt, Ranvik Hyttefelt, der det bare

er en hyttetomt igjen for salg på dette hyttefeltet.

Trygghet for samfunn, infrastruktur og sårbarhet forringes ikke eller ødelegges. Den vil heller
bli styrket ved å tillate fradeling av disse to parsellene. Varm og strøm er i umiddelbar nærhet.

Sjekkliste for risiko og sårbarhet.
Vennligst se vedlagte skjema med besvarelse av grunneier Hellstrøm.

Området rundt de omsøkte parseller:

Området ligger som beskrevet, nært et allerede regulert hyttefelt, Ranvik hyttefelt hvor det er

1 tomt igjen for salg.  I  umiddelbar nærhet ligger det andre hytter og bolighus med

infrastruktur, godkjent av alle instanser. F erdigdyrket mark vil ikke bli berørt.

Det må søkes Statens vegvesen om dispensasjon fra bestemmelsen ved bygging nænnere 50
meter fia fylkesvegens senterlinje, noe som vil bli gjort når vi vet endelig hva avgjørelsen

blir. Det er ikke kommentert i vedtaket fra kommunens side at det ikke er mulig å få tilkomst
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fra den kommunale vegen. Ranvik Boligfelt og parsell C ligger allerede som godkjent i
systemet. Den naturlige tilknytningen for parsell B og D vil være inn på den kommunale
vegen.

Ser fiem til en positiv behandling på vår klage.

Mvh

Á.   QM’
Svein Erik Hellstrøm Malin Røen

Vedlegg;

l  .  Brev fra Gurmar Astad, jordbrukssj ef, Nesset Kommune datert 5.1.17

'7.Sjekk1iste for risiko og sårbarhet
3  Mail fra Amt Vidar Bruseth, Nesset Kraft.
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v Nesset kommune
Teknisk, sa.mfunnogutvi.k1ing

Svein  Erik  Hellstrøm

Halsebø

9419  Sørvik

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2016/ 693-10 Gunnar Aslad, 71 23 11 82 05.01.2017

Jordlovsbehandling

Kommunen  viser  til søknad datert 14/ 5-16, mottatt 6/ 6-16.

Dette er en søknad om å få dele fra  4  parseller.

Den ene  er  tomt  rundt  det gamle våningshuset på Áram, gnr 3/ 1. Denne tomta er på  ca  3  da  og
skal brukes  til tomt for hytte.
Arealet er tunareal, litt skogsmark og en liten flik dyrkamark.

De tre andre er fradelinger fil hyttetomt fra 4/11. Arealene  her  er henholdsvis 2 da, 3  da og 2  da.
Alt er skogsmark.

Tomta som  skal  deles fra 3/ 1  har  et gammelt falleferdig våningshus på seg. Gnr 3/1  er  nå
tilleggsareal til 4/ 11. 4/ 11  har  både våningshus og driftsbygning og er det naturlige driftssenteret
for landbrukseiendommen 4/ 11, 3/ 1  og 4/ 2. Denne driftsenheten  har  samme eier.

Av søknaden går det fram at fradelingen vil omfatte adkomsten til jordbruksarealene på
driftsenheten. Det må ved fradelingen sikres at det fremdeles blir adkomst til disse
jordbruksarealene.

Kommunen  har  ikke andre innvendinger mot denne fradelingen  fra  3/ 1.

Når det gjelder fradelingen fra 4/ 11 har  jordbrukssjefen ingen innvendinger mot fradeling av 3
hyttetomter her.
Den ene hyttetomta er allerede avsatt som hyttetomt i kommuneplanen og skal derfor ikke
behandles etter jordloven.

Kommunen viser til søknad om fradeling datert 14/5-16 og til § 12  i  jordloven og gir fillatelse
til fradeling av 3 parseller fra driftsenheten 4/11, 3/1 og 4/2.
Det er imidlertid en forutsetning at det ved oppmålingen sikres at jordbruksarealene på 3/1
fremdeles får benytte eksisterende adkomst.

/\\
Nesset kommune \..___`_

Krâkholmvegen 2 Org.nr.: 864 981 062 postmottak@nesset.kommune no Telefon: 71 23 11 00 "'"l“l""""""
6460 Eidsvåg Kontonr.: 4106 05 00590 www nessetkommune no Telefaks: 71 23 11 01
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Det er behandlingsgebyr på fradelinger som behandles etter jordloven.

Gebyret er kr 2000,- pr parsell. Gebyret i denne saken blir derfor kr 6000,-

Faktura ettersendes søker, Svein Erik Hellstrøm, Halsebø, 9419 Sørvik

Med hilsen

Gunnar Astad
jordbrukssjef/ byggesaksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke undersknfi.
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova
Utarbeldd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Plan- og bygningslova § 28-1  fastset krav om sikker byggegrunn, og §  4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga.

Føremålet er à gje grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik

det er frå naturen si side (flaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarheit kan og oppstå som ei følgje av arealbruken  - i  og utanfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane. Fylkesmannen har lagt ved

nokre sjekkpunktar på siste side i dette dokumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurderast.

Bruk av sjekklista

Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarheit i arealplansaker.

Sjekklista er ikkje  i  seg sjølv ein ROS-ana/yse. For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må det gjerast sjølvstendige vurderingar. Dersom ein er usikker på om det føreligg

risiko, skal det hentast inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.

Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal at sjekklista gjev størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre

områderegulering).  I  slike saker der risiko eller sårbarheit ikkje vert avdekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit.

Dersom risiko eller sårbarheit vert avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande vurdering av avdekte forhold. Sjekklista kan under same føresetnad brukast i

byggesaker og dispensasjonssaker, jf. krava i pbl.  §  28-1.

Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).

Fylkesmannen har samla dokument og lenkjer til bruk i arealplanlegginga her:

http://www.fvlkesmannen.no/More-og-RomsdaIlsamfunnstgggleik-og-beredskaQ[AreaIglanleggingl

GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingaz

htt  :  www. islink.no

Sjekkliste utarbeldd av Fylkesmannen  I  Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Namn på

Naturgitte

forhold

Omgjevnad

Vass-

forsyning

OJWflD.ID

f

I

l

d

a

b

C

7%/

h _ _ V  d  ̀

'h L! Br 74 /ígezäwflírzozuz [QM
Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

Dersom JA - kommenter  í  tabellen eller i eige avsnitt/ved/egg.

GrunnÆ NEI etter behov.

Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred? X

Er  området utsett for større fjellskred? X
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred  i  vatn/sjø? X
Er det fare for utglidíng av området (ustabile grunnforhold)? ><

Er  området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til

auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar? X

Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekker,

overfløyming i  kjellar osb? X

Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området? )<

Er omrâdet sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna el ev.

havnivåstlgníng som følgie av endra klima? ><

Treng det takast særskilte omsyn til radon?  _ ><

A  (s "f" i? 99,; .— §i$B“0 s‘ 'L?€5&.= Mom FW—£'~"<+t `  W6“
ma pesllser N§b%l% w ra£—o€gp;;:,,/at-¢y~,_gmdZC"N er altíom g/carvleol /gr;/zuéh

Er det knytt rlslko til følgjande element? Ja Nel Kommentar

Er det regulerte vassmagasín med spesiell fare for usikker is i nærleiken? )(

Er  det terrengformasjonar  som  utgjer spesiell fare (stup etc.)? X

Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare- X

liggande område?

Anna (spesifiser)?

Nel Kommentar

>< Fd1aaLL.‘a:5, Æw mm; er hafkceré elm /oom.
X

Er det knytt rlslko til følgjande element? Ja

Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?

Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere

ein risiko for vassforsyninga?

Anna (spesifiser)?

Sjekkliste utarbeidd av Fylkesmannen l Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016



Er det knytt rislko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

a Er området påverka av magnetfelt over 0,4uT frå høgspentliner? X
Kraft- b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? ><

fl-WSYUIHE c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i  området? I  IL J fi

d  Anna (spesifiser)? Öfpâííjåbêâgw er: V,\C[fly—/.5r"‘r/5%.

y

Er  det knytt rislko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

a  Er  det kjente ulukkespunkt på transportnettet i området? ><

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande

transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området? ><

Samferdsel c  Er  det transport av farleg gods til/gjennom omrâdet? ><

Kan omrâdet bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge
d Xav naturhendelser?

e  Anna  (spesifiser)?

Er  det knytt rlslko til faljgjande element? Ja Nei Kommentar

a Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake forureining i form av lyd, ><
lukt eller støv?

Miljø/ b Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller ><
Landbruk permanent forureining i området?

c  Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?  J 1 X K j i  I fl  f

d  Anna (spesifiser)? gr 6'/u,é( 7‘€I‘/—-8/"L3 hrted JW /  zcaáen/ 44-LZ6IL 

_  -../

E, om,.g,det Er det knytt rislko tll følgjande element? Ja Nei Kommentar
påverka] a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? ><

forurelna b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? ><

ffå Industriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponeríng, ><

fid'eE3l'9 c  bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?
bruk d Anna (spesifiser)?
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Brann/-
ulukkes-

beredskap

Sårbare

objekt

Verksemds

risiko

Ulovleg

verksemd

Sjekklísta er gjennomgått devÆlg-Zfläv sign:  9L

C

a

a

b

c

d

Er det knytt risiko til følgjande element?

Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?

Har området dårlige tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

Anna (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element?

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:

-  elektrisitet,

-  teletenester?

-  vassforsyning?

-  renovasjon/avløp?

Er det spesielle brannobjekt i omrâdet?

Er det omsorgs- ellergppvekstinstitusjonar i området?

Ja

Ja

Nei

><

Nel

X

><

Kommentar
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Kommentar
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Anna  (spesifiser)? U/ppb-1 .9 I42 u.q_€r~ 99 ,*14_fio rmwza 11 er» 1.7%} flan. 6%/e V- /VéB‘£€//ZED1«1bq:/AQ,
V H (_/ f 1 f

Er det knytt risiko til følgjande element?

Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar  i  nærliggande verksemder

(industriføretak etc.), utgjere ein risiko?

Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan representere ein fare?

Anna (spesifiser)?

Er det knytt risiko tll følgjande element?

Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-lterrormâl?

Finst det potensielle sabotasje-/terrormâl i nærleiken?

Anna (spesifiser)?

2/7-2»/at

Ja

Ja

Nei

><

><
.,><

Nel

>(
><

Kommentar

Kommentar
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Sjekkliste klimatilpassing

1. Flaumfare

a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2):

o Er det teke høgde for klimaframskrivingar  i  flaumsonekartlegginga?

Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre på resultatet av kartlegginga?

Kan auka havnivå føre til auka flaumfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flaum)?

Har det vore tilfelle av isgang (som kan forverre flaumproblema)?

OOO

b) Bekkar og mindre elvar med bratt fall:

Har det vore flaum ved tidlegare hendingar med intens nedbør?

Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, endre forholda?

Er det planlagd utbygging 20 meter eller nærare ein vassdrag/bekk?

Er bekkar lagt i røyr, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna auka nedbørsmengder?

Har det vore endringar i arealbruken omkring elvar og bekkar som gjer at dei må finne andre løp ved flaum?

Vil utbygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elvar og bekkar kan endre løp?

OOOOOON

. Skred/erosjon

a) Er det Iausmasser langs elv og/ eller sjø som kan vere utsett for erosjon?

3. Avløp

a) Har det vore problem med kapasiteten i avløpssystema ved tidlegare hendingar med intens nedbør?

b) Har det vore problem tilbakeslag?

c) Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør endre forholda?

d) Kan auka havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)?

4. Havnivå/stormflo

a) Er berekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?

5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp)

a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarheitsforhold for det aktuelle området?

6. Slagregn

a) Kan området vere sårbart for auka fare for slagregn?

Sjekkliste utarbeidd av Fylkesmannen l Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016
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Arnt  Vldar Bruseth
Skisserte planer om hytteutbygging i  Ranvika, ref. tlf.samtale 2.11.2017
2. november 2017 kl. 12.19

Hei

Ref. tlf.samtale med Svein Erik Hellstrøm nå i dag vedr. mulig utlegging/utbygging av

hyttetomter i et felt vest og nord for eksisterende hyttefelt  i  Vikavegen  i  Ranvik  i  Nesset

kommune.

Nesset Kraft AS ser positivt på oppstart av arbeid med en plan for slik utbygging. I Forhold til

kraftforsyning til 10-12 nye tomter som omtalt må en kunne påregne å måtte delta i en

utbygging av ny strømforsyning til området som totalt sett vil forsterke strømforsyningen til

dette nærområdet.

Med hilsen

Nesset Kraft as

Arnt Vidar Bruseth

tlf. 48  99  62 01

e-post: arnt@nessetkraft.no



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 93/17 05.10.2017 

 
 

GID 004/011 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon 
 

Vedlegg 
2 Frådeling av tre parsellar til fritidsformål - gbnr 3/1 og 4/11 i Ranvika - dispensasjon frå 

kommuneplan 
3 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av tre parseller til 

fritidseiendom – Fylkesveg 195 - gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 
4 Dispensasjon fra kommuneplan om fradeling av en parsell GID 003/001 og 004/011 
5 Søknad om oppretting av ny grunneiendom 
6 Kart 
7 Rekvisisjon av oppmålibngsforretning 
8 Ortofoto - Kart parsell B - C - D 
9 Kommuneplanens arealdel - Kart parsell B - C - D 
10 Jordlovsbehandling 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 14.05.16. 
 
Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen GID 004/011, 
merket B og D. 
Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et område satt av til LNF 
i kommuneplanens arealdel.  Omsøkte parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er godkjent 
reguleringsplan for fritidsbebyggelse. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til søknad av 14.05.16. 
Nesset kommune imøtekommer ikke søknaden om å få fradele to parseller fra eiendommen GID 004/011, 
merket B og D. 
Det foreligger ikke klare fordeler til å gi dispensasjon til å fradele to hyttetomter i et område satt av til LNF 
i kommuneplanens arealdel.  Omsøkte parseller ligger i kort avstand fra planområdet der det er godkjent 
reguleringsplan for fritidsbebyggelse. 
 

Arkiv: :003/001 
Arkivsaksnr: 2016/693-19 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Saksopplysninger 
Svein Erik Hellstrøm søker om fradeling av to parseller (B/D) fra eiendommen GID 004/011, tomter til 
fritidsbebyggelse.  

 
 
 
 
 

 
 
Omsøkte parseller ,B/D, 1 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er satt av til LNF- landbruk. 
Parsell C ligger i et område satt av til fritidsbebyggelse.  

 
 
Da søknaden om dreier seg om fradeling av tomt som ikke faller inn under formålet i kommuneplanen må 
søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 



 
 
 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling 
av dispensasjonssaker.» 
 
Søknaden må vurderes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 jf. § 7 i 
naturmangfoldloven.  
- § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
- § 9. (føre-var-prinsippet) 
- § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
- § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
- § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
 
Det er gitt samtykke til deling etter jordlovens § 12, jfr brev av 05.01.2017.    
 
Sektormyndighetene er gitt anledning å komme med uttalelse til søknaden. 
Statens vegvesen mener kommunen bør være restriktiv med å tillate fradeling og bygging som er i strid 
med overordnet plan. Dersom det gis dispensasjon må tilkomst skje fra den kommunale veien.  Møre og 
Romsdal fylkeskommune peker på at kommunen må vurdere ulempene ved å disponere for tomter nær 
regulert hyttefelt med ledig kapasitet.  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener en bør være forsiktig med å fradele tomter i nærområdet til 
regulert hyttefelt. Det bidrar til undergrave ei planmessig utbygging i området.  
Før det eventuelt gis dispensasjon må det gjennomføres ei generell risiko- og sårbarhetsvurdering.  
 
GID 004/011 ligger i kort avstand fra regulert hyttefelt som ennå ikke er fullt utbygd (Ranvik hyttefelt), og 
planområdet for Ranvik boligfelt (1994). 
 
Vurdering 
Når det gjelder fradeling av to parseller fra eiendommen GID 004/011 ligger disse i kort avstand fra 
regulert hyttefelt som ennå ikke er fullt utbygd (Ranvik hyttefelt), og planområdet for Ranvik  
boligfelt (1994).  Det tilsier at en bør ha restriktiv holdning til å tillate hyttebygging i areal som ikke er satt 
av til formålet i kommuneplanen. 



 
 
Rådmannen mener strategien for utbygging i Ranvika er avklart i  overordnet plan og i vedtatte 
reguleringsplaner. Det foreligger ingen vesentlige større fordeler for å gi dispensasjon til å tillate fradeling.   
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 15.09.2017 14:23:22
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 17/142627-3 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av tre parseller til
fritidseiendom – Fylkesveg 195 - gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – Nesset kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 17_142627-3Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av tre parseller til
fritidseiendom – Fylkesveg 195 - gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – Nesset kommune.pdf
Til Nesset kommune

Vedlagt oversendes dokument 17/142627‐3 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling
av tre parseller til fritidseiendom – Fylkesveg 195 ‐ gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – Nesset kommune i sak
Fradeling av parseller ‐ gnr. 3 gnr. 1 og gnr. 4 bnr. 11 ‐ Ranvika i Nesset kommune fra Statens vegvesen. Se
vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Nesset kommune

Vedlagt sender vi dokument 17/142627‐3 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av
tre parseller til fritidseiendom – Fylkesveg 195 ‐ gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – Nesset kommune i sak
Fradeling av parseller ‐ gnr. 3 gnr. 1 og gnr. 4 bnr. 11 ‐ Ranvika i Nesset kommune frå Statens vegvesen. Sjå
vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Nesset kommune

Enclosed you will find the document 17/142627‐3 Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan –
fradeling av tre parseller til fritidseiendom – Fylkesveg 195 ‐ gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – Nesset
kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.



Fra: anders.roynstrand@mrfylke.no
Sendt: 19.09.2017 12:04:01
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Nesset kommune - frådeling av tre parsellar til fritidsformål - gbnr 3/1 og 4/11 i Ranvika - dispensasjon frå
kommuneplan
Vedlegg: 

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til brev 28.08.2017 (dykkar ref. 2016/8693-14), om frådeling av tre
parsellar til fritidsformål i Ranvika.

Fylkeskommunen har ikkje ut frå sine ansvarsområde merknader til søknaden. For frådeling av parsellar frå gbnr.
4/11 til nye fritidsbustadtomter bør kommunen vurdere nærare ulempene ved å dispensere for tomter nær regulert
hyttefelt med ledig kapasitet.

Mvh
Anders Røynstrand
Rådgivar
Plan‐ og analyseavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 28 02 39 / 474 19 997

anders.roynstrand@mrfylke.no 
mrfylke.no



  

  

  

 

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

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

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

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

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nesset kommune 

Kråkholmvegen 2 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

  

 

   

 

  

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

Region midt Linda Heimen / 71274243 17/142627-3 2016/693-14 15.09.2017 

     

      

Uttale til søknad om dispensasjon fra kommuneplan – fradeling av tre 

parseller til fritidseiendom – Fylkesveg 195 - gnr.3 bnr.1 og gnr.4 bnr.11 – 

Nesset kommune 

Viser til oversendelse fra Nesset kommune datert 28.08.2017. 

 

 

 

I henhold til plan- og bygningslovens §19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis 

deres saksområde blir direkte berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 

planer, plankrav og forbudet i §1-8.  

 

 Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Statens vegvesen har ut i fra vårt ansvarsområde følgende merknader: 

Fradeling av en parsell fra gnr.3 bnr1 

Det søkes om fradeling av tomt rundt eksisterende våningshus som skal benyttes som 

fritidsbolig. Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader til dette, men opprettelse av ny 
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eiendom krever egen avkjørselstillatelse. Dette må behandles gjennom egen søknad direkte 

til vegvesenet. 

 

Foreløpig vurdering av avkjørsel 

 

Omsøkte våningshus har i dag to mulige avkjørsler til fylkesveg 195. Den vestligste 

avkjørselen vil etter vår vurdering enklere kunne opparbeides i tråd vegnormalene (krav til 

geometrisk utforming av avkjørsel er lagt ved som vedlegg til uttalen). Det må ryddes en del 

skog slik at avkjørselen får tilfredsstillende sikt. Vi vil foreta en endelig vurdering når vi 

mottar søknad om utvidet bruk av avkjørsel.  

 

Fradeling av parseller fra gnr.4 bnr.11 

Vi mener kommunen bør være restriktive med å tillate fradeling og bygging som er i strid 

med overordnet plan. Spesielt når det er avsatt tomter til fritidsbebyggelse like ved.  

 

Dersom kommunen gir dispensasjon her må det være en forutsetning at de nye 

eiendommene får tilkomst fra den kommunale vegen. Vi minner samtidig om veglovens §29 

om byggegrense mot fylkesvegen, og at det må søkes om dispensasjon fra denne 

bestemmelsen ved bygging nærmere enn 50 meter fra fylkesvegens senterlinje.  
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Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Linda Heimen 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
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Dispensasjon frå kommuneplan om frådeling av ein parsell gnr3 bnr1 og to

parsellar gnr4 bnr11 i Ranvika - Svein Erik Hellstrøm

Generelt

Fylkesmannen har ut frâ sine ansvarsområde ingen merknader til at ein deler frå

våningshuset på gnr3 bnr1.

Ein bør vere varsam med  å  gi dispensasjon til frådeling av hyttetomter svært nær eit

regulert hytteområde som ikkje er fullt utbygd. Ã regulere eit hyttefelt er kostbart, og

krev sal av tomter skal det bli lønsamt. Dispensasjon som omsøkt kan bidra til  à

undergrave ei planmessig utbygging i området.

Samfunnstryggleik

Før dispensasjon eventuelt blir gitt må det gjennomførast ei generell risiko- og

sårbarheitsvurdering for â avklare om tiltaket kan medføre tryggleiks- eller

beredskapsmessige konsekvensar (jf. pbl. § 19-2, 3. Iedd og § 28-1).

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.)

fagsjef- plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlarar

Samfunnstryggleik:

Kopi:

Jon Erik Eik, tlf.71 25 84 89

Kristin Eide

Senioringeniør

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmriostmottak@fylkesmannen.no  — Organisasjonsnr.: 974 764 067

i



Leica /6013

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett ;;;;:;(o(e3§Lm
etter plan- og bygningsloven (pbl) §  20-4 og SAK kap.  3  
Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplag 'Z J&._._l:_] Net;-._._

Er  det behov for tiIIatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? .‘ J; [:IJslei

Hvis ja, sá oppfylles ikke vilkårene for  3  ukers saksbehandling. jf. pbl  §  21 -7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? [:l Ja l:I Nei

Hvis nei pá alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder
Gnr. TBnr.  /  lFestenr. lSeksjonsnr. Bygnlngsnr. I Bolignr. I Kommune

Eiendornl 7‘ ¢///,
byggested Adresse M Postnr. l  Poststed

/ram. f' ;1 qar/
Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl  §  20-%Q'SAK kap.  3

nibygg < so m= l:l Frittliggende bygning (ikke boligformal) < 70 m* l:l Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 e)
Driftsbygning i  landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 ma, jf. pbl  § 20-4  bokstav b) og SAK1O  §  3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  år)

1-makets an Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt i SAK10  §  3-1

Oppretting/endring Grunn- Anleggs- Festegrunn .
Kw matrikkelenhet K‘ eiendom C' eiendom over  10  àr l:l Arealovemnng

:j Annet:

Beskriv
Planlagt bruk/formal

Arealdlsponerlng
Sett kryss tor gjeldende plan

Pmnstatus flmealdel av kommuneplan l:l Reguleringsplan l:] Bebyggelsesplan

mv' Navn pà plan

A  I BYA eksisterende  I BYA nyn Sum BYA BRA eksisterende  I  BBA nyn Surn BRA Tomteareal
rea

Vis beregning av grad av utnytting.Veiledning finnes på www,gigk.no  eller  kontakt kommunen

Grad av
utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være  I  konflikt med tiltaket? l:l Ja l:' Nei Vedlegg n,_

plassarlng Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

av tlltaket
Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? l:' Ja l:l Nei Vedlegg n,

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

Minste avstand til nabogrense m

Avmmd Minste avstand til annen bygning m

Minste avstand til midten av vei m Dette skal vises pà situasjonsplanen
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Krav  til byggegrunn (pbl  §  28-1)
Skal byggverket plasseres i llomutsatt omrâde?

Hof" _ Vedlegg nr.

(TEK10 § 7-2) X  ”°' El Ja
skred plalsaseres l skredulsatt område? Vedlegg m.

(T EK1O  § 7-3)

Andre natur. Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?

°9 '“"i”‘°"h°'d Nei Ja  Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg vedlegg m'
(pbl  §  28-1) E El

Tilknytnlng til veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/endret Tomta  har adkomst til følgende veg som er opparbeidet  og åpen for alminnelig ferdsel:

Vegmven ad"°'"5‘ Xlftiksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gm? Ja E Nei
‘§fl§)'4§°;;3_4 XI Ja l:l Nei Z‘ Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? l:] Ja [j Nei

—l Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? m  Ja l  Nei

Overvann Takvann/overvann føres til: E Avløpssystem Cl Terreng

Feltene "Vannforsyning" og ”Avløp” skal kun fylles ut for driftsbygning i  landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.

Tilknytning i forhold til tomta

Vann- :l Offentlig vannverk [E Privat vannverk' ' Beskfiv

f°"5V""‘9 :l Annen privat vannforsyning, innlagt vann'
bl 27-1,

år? :I Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann'

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller l:l Ja C' Nei Vedlegg "r"
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q  ‘

Tilknytning i forhold til tomta

1  Offentlig avløpsanlegg

ASE: 27 2  E Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? E] Ja Nei ‘+Dfb
P -  .
27-3 Foreligger utslippstillatelse? CI Ja Nel

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning J N -
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? l:' a Cl e' âdægg ""

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til rellkke l

Dispensasjonssøknaderfinnvilget dispensasjon B - l:]

Kvittering for nabovarseVOpplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader C ' Cl

Situasjonsplan/avkjøringsplan D - D

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E - E]

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E — I:

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10  §  6-2 og pbl  §  21 -5 l - ':l

Rekvisisjon av oppmálingsforreming J - '3

Andre vedlegg Q — l:l

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til á gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn _ '  '_ _ Telefon (dagtid) Mobiltelefon

Sven  u  t... i.. 1-l¢c(:‘C-ram.
Adresse Postnr. l Poststed

A

Dato l Underskrift E-post

/  í å  b ' PZ  -0) 4'/‘Cd/L Ir’
Gjentas med blokkbokstaver Eventuelt organisasjonsnr.
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Rekvisisjon av oppmåfingsfqrretn .fffivlädlegg íKommunens sak-fjournalnr. Oppdragnr.

Søknadspliktige tiltak  etter pbl  §  20-1 bokstav  m J;

Eiendom. bvssested l
Gnr. 2 l  Bnr.  /  l Festenr.  ' I Seksjonsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Oppretting av
mflfflkkelfiflhfll Grunneiendom m  Anleggseiendom l—l Festegrunn over 10 ár l—l Arealoverløring

Saksbehandling

[EA Rekvisisjon  av  oppmálingsforretnlng ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet.

l:l B. Utsettelse av oppmálingsforretning etter pbl  §  21-9 siste ledd.

l:l Q Søknad om matrikulering med utsatt oppmálingsforretning (jf. matrikkelloven  § 6  andre ledd, forskriften  § 25).
Kommunen setter en frist for når Oppmàlingsforretningen skal være fullført (fristen er maksimalt  2  àr fra tillatelsesdato).

Ønsket dato for forretningen i C:

Kommentarer til avkrysningene  A  og B  med begrunnelse for søknad i pkt. C

UnderskrlftlFakturaadresse  '
Registrert eier/fester

Fakturaadresse Postnr. Poststed

Ev. org.nr. Telefon Faks E-postadresse

Sled é 6  Y 0 j<futfllug natur-Lag' I6 underskri k Á   l/ØÁ1-

" Gjelder tiltaket/forretningen 'arealoverføring", underskriver andre aktuelle parter pà side  2

Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning

saksiype A  fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl  §  20-1 pkt.  m  gis og!
eller at vedtatt forhàndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas  §  35 avtales maatrikkulering ut over ieveringstide pá  16  uker, men ikke
lengre enn 2 àr.
Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmàlingsforretning, ut fra

søkers valg jf. pbl  §  21-9, utsettes i inntil tre àr fra det tidspunkt tillatelse etter pbl  §  20-1 pkt. m gis.

sakstype B Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
Pá det tidspunkt rekvirenten ønsker  å  iverksette oppmàlingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A.

NBl Ved oversittelse av fristen jf. pbl  §  21 -9 siste ledd, faller tillatelsen etter pbl  §  20-1 bokstav m bort.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype  C  innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller

s"‘3‘VP° c endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmålingsforretning etter matrikkellovens  §  6 med tilhørende forskrift  §  25, i inntil to àr.

NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

Blankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10. mai 2010 Side  1  av  2



1. Rekvlslsjonen glelder oppretting eller endring av følgende matrlkkelenhet(er)

Gnr./BnrJFestenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed

2. speslfikaslon av matrlkkelenhet(er) som søkes opprettet

Opprinnelig elendom(mer) Ny eiendom

Gnr./Bnr./Festenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal ‘Formal/neringsgr‘

— H20 ?’n1v2(
vB ASt/fålè”

C_ 4 d’ g #1942/
D  319 +’»nh‘dL/

g 3/1
i 7//I

7//I
"/11

..L_..—.._ .-._s. .,. ...L.

i FormáVNæringsgruppe = se opplysningsblanketten side 2
" Arealstrus = a) Egen eiendom, b) Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

Underskrift registrert eier

Navn og
adresse pá registrert eier

_ 5/1'/1'/e/dc Wik-Iiyama,

Åju W/  g,,.,.,,,,,

__ /W¢@'n /arm.

fV\aJm:\Qa>aQ

,. _

-r

:-

c) Sammenslàing (ved sammenslåing oppgi pá egen linje areal og nr. pà parseller  i  ny matrikkelenhet)
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         Teknisk, samfunn og utvikling 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

«REF» 2016/693-10 Gunnar Astad, 71 23 11 82 05.01.2017 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad datert 14/5-16, mottatt 6/6-16. 
 
Dette er en søknad om å få dele fra 4 parseller. 
 
Den ene er tomt rundt det gamle våningshuset på Åram, gnr 3/1. Denne tomta er på ca 3 da og 
skal brukes til tomt for hytte. 
Arealet er tunareal, litt skogsmark og en liten flik dyrkamark. 
 
De tre andre er fradelinger til hyttetomt fra 4/11. Arealene her er henholdsvis 2 da, 3 da og 2 da. 
Alt er skogsmark. 
 
Tomta som skal deles fra 3/1 har et gammelt falleferdig våningshus på seg. Gnr 3/1 er nå 
tilleggsareal til 4/11. 4/11 har både våningshus og driftsbygning og er det naturlige driftssenteret 
for landbrukseiendommen 4/11, 3/1 og 4/2. Denne driftsenheten har samme eier. 
 
Av søknaden går det fram at fradelingen vil omfatte adkomsten til jordbruksarealene på 
driftsenheten. Det må ved fradelingen sikres at det fremdeles blir adkomst til disse 
jordbruksarealene. 
 
Kommunen har ikke andre innvendinger mot denne fradelingen fra 3/1. 
 
Når det gjelder fradelingen fra 4/11 har jordbrukssjefen ingen innvendinger mot fradeling av 3 
hyttetomter her.  
Den ene hyttetomta er allerede avsatt som hyttetomt i kommuneplanen og skal derfor ikke 
behandles etter jordloven. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling datert 14/5-16 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse 
til fradeling av 3 parseller fra driftsenheten 4/11, 3/1 og 4/2. 
Det er imidlertid en forutsetning at det ved oppmålingen sikres at jordbruksarealene på 3/1 
fremdeles får benytte eksisterende adkomst. 
 
 
 
 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
«UTLANDSADRESSE» 
«KONTAKT» 
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Det er behandlingsgebyr på fradelinger som behandles etter jordloven.  
 
Gebyret er kr 2000,- pr parsell. Gebyret i denne saken blir derfor kr 6000,- 
 
Faktura ettersendes søker, Svein Erik Hellstrøm, Halsebø, 9419 Sørvik 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 4/18 24.01.2018 

 
 
 
 

Dispensasjon - Oppretting av grunneiendom - GID 100/003 - 
Fritidseiendom Hanset 
 

Vedlegg 
2 Uttale til fradeling - dispensasjon fra reguleringsplan - fylkesveg 191 - Gnr. 100 bnr. 3 
3 Jordlovsbehandling 
4 Utfyllende informasjon 
5 Søknad om oppretting av ny grunneiendom 
6 Kart 
7 5177607-RIG-01 
8 Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av tomt i tilknytning til eldre hus 

Gjerdvollen - GBnr 1003 - Nesset kommune med vedlegg 
 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad, 16.01.2017 oppretting av grunneiendom fra GID 100/003, ca 0,650 dekar.  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra reguleringsplan Hanset 
Grustak til oppretting av grunneiendom fra eiendommen GID 100/003.  
Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen da det dreier seg om fradeling av hageareal rundt eldre 
våningshus som skal nyttes til fritidsbolig.  
Det gis dispensasjon da fradelingen ikke medføre vesentlige ulempe for landbruksinteressene. 
Det legges til grunn at Norconsult AS har vurdert løsmasseskredfaren i området.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Olaf Hanset søker om oppretting av ny grunneiendom, ca 0.65 dekar fra eiendommen GID 100/003. 
Omsøkte parsell gjelder fradeling av tomt rundt eldre våningshus på Gjerdvollen. Omsøkte parsell er 
regulert til randsone mot annen arealbruk i reguleringsplan for Hanset grustak (2005). I nylig vedtatt 
reguleringsplan for Hanset grustak II er området regulert til LNF-formål.  
 
 
 
 

Arkiv: :100/003 
Arkivsaksnr: 2017/145-8 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Olaf Hanset har i brev av 03.11.2016 orientert om bakgrunnen for søknaden. Det vises bl.a til 
- Huset ble fraflyttet i 1957 men søkers søster ønsker nå å ta over,- og renovere bygningen. 
- Tomta består av våningshuset og gammel hage. 
- Hanset Sand har avsluttet uttak av grus i umiddelbar nærhet (ca 100 meter) og begynt å legge igjen 

området rundt huset. Det er fylt på med jord i terrenget, det gjenstår å så til med gress. 
 

 
 
Tiltakshaver for Hanset grustak har fremmet ny reguleringsplan for området. Planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. august. Våningshuset på Gjerdvollen er foreslått regulert til LNF. 
Reguleringsplanen for Hanset grustak II ble vedtatt av Nesset kommunestyre i møte 14.12.2017, sak 
089/17.  
Da søknaden dreier seg om fradeling av tomt som ikke faller inn under formålet i reguleringsplanen må 
søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 
§ 19-2.  Dispensasjonsvedtaket 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 



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

 
 
 
I planbeskrivelsen for Hanset grustak II er bl.a støyutslipp fra virksomheten beskrevet. Det er foretatt 
støymodellering. Den viser at alle bolighus- og omsøkte parsell ligger i grønn sone som ikke medfører støy 
utover retningslinjene.   

 
Utsnitt fra planbeskrivelse for Hanset grustak. 

 
Sektormyndighetene er gitt anledning til å komme med uttalelse til søknaden. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har ingen merknader til søknaden. Statens vegvesen anbefaler at siden det pågår ett 
reguleringsarbeid i området bør kommunen endre planforslaget slik at omsøkte areal blir satt av som 
fritidsformål. 
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) peker på at omsøkte parsell ligger innenfor potensiell 
fareområde for jord- og flomskred og den reelle skredfaren må vurderes. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
har ingen merknader til at hus med hage blir fradelt.  



 
Vurdering 
Det legges til grunn at det her dreier seg om fradeling slik at det virker som ei naturlig tomteavgrening 
rundt eksisterende bygning.  
NVE sitt innspill til at løsmasseskredfaren i området må vurderes nærmere gjorde at rådmannen ikke 
fremmet endring av planforslaget for Hanset grustak II, med å regulere omsøkte areal til fritidsformål.  
Reguleringsplanen ble sluttbehandlet av kommunestyret i møte 14.12.2017, k-sak 089/17.  
Norconsult AS har på oppdrag fra kjøper av omsøkte parsell utarbeidet en skredfarevurdering. Denne ble 
oversendt kommunen 03.01.2018. Norconsult AS konkluderer med grustaket vil drenere et evt jordskred 
fra fjellet, som vil føre til mindre skredmasser på nedsiden av grustaket, og dermed bør Gjerdvollen ligge 
utenfor aktsomhetssonen.   
 

 
Utsnitt fra fig 11 i Norconsult`s oppdragsnr. 5177607. 

 
Rådmannen legger til grunn Norconsult sine vurderinger og mener at tiltakshaver har utført nødvendig 
dokumentasjon av rasfaren.  
Siden omsøkte parsell omfatter tomt rundt eksisterende bygning med hageareal, og at arealet ligger 
innenfor regulert areal er forholdet til naturmangfoldlovens § 7 avklart.  
Rådmannen mener det ikke foreligger natur- og friluftsinteresser knyttet til søknaden om fradeling. 
Bakgrunnen for reguleringsformål LNF- her er først og fremst dyrkamark og dermed er 
landbruksinteressene dominerende. Det legges til grunn at bygninger er et viktig element i 
kulturlandskapet. Rådmannen legger og til grunn at det dreier seg om tomt med hageareal og en fradeling 
vil ikke ha vesentlig ulempe for landbruksinteressene.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige. 
Betydning for folkehelse 
Det er positivt at noen ønsker å ta vare på, og renovere eldre bygninger. Hanset Sand sin aktivitet i området 
vil etterhvert komme i lengre avstand fra eiendommen. 



Fra: anders.roynstrand@mrfylke.no
Sendt: 12.09.2017 11:10:56
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Nesset kommune - frådeling av parsell - gbnr 100/3 i Vistdal
Vedlegg: 

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til brev 28.08.2017 (dykkar ref. 2017/145-5), om søknad om frådeling av
parsel på gnr. 100 bnr. 3.

Fylkeskommunen har ikkje merknader til søknaden.

Mvh
Anders Røynstrand
Rådgivar
Plan‐ og analyseavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 28 02 39 / 474 19 997

anders.roynstrand@mrfylke.no 
mrfylke.no



 

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 
politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 
Postboks 2525     Postboks 702 
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region midt Linda Heimen / 71274243 17/139142-2 2017/145-5 13.09.2017 
     
      

UUttttaallee  ttiill  ffrraaddeelliinngg  --  ddiissppeennssaassjjoonn  ffrraa  rreegguulleerriinnggssppllaann  --  ffyyllkkeessvveegg  119911  --  GGnnrr..  
110000  bbnnrr..  33  --  VViissttddaall  --  ii  NNeesssseett  kkoommmmuunnee    

Vi viser til kommunens oversendelse av 28.08.17. 
 

 
GGjjeellddeennddee  rreegguulleerriinnggssppllaann  ffoorr  HHaannsseett  GGrruussttaakk..  OOmmssøøkktt  ffrriittiiddssbboolliigg  eerr  vviisstt  mmeedd  rrøødd  ssiirrkkeell..  

 
Saken gjelder fradeling av parsell av hovedbruket på gnr.100 bnr.3. Området er i dag avsatt 
til randsone mot annen arealbruk i reguleringsplan for Hanset Grustak, og omsøkte parsell 
består av ett gammelt våningshus som skal benyttes til fritidsformål. Det er fremmet ny 



  
 

 

2 

reguleringsplan for området, og planen er ikke ferdigstilt. Her er arealet foreslått til LNF-
formål. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens §19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis 
deres saksområde blir direkte berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i §1-8. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  
 
VVii  hhaarr  fføøllggeennddee  kkoommmmeennttaarreerr  ttiill  ffrraaddeelliinnggeenn::  
 
Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde ikke vesentlige merknader til at omsøkt 
parsell blir fradelt til fritidsformål. Ettersom det pågår ett reguleringsarbeid her, vil vi råde 
kommunen til å endre planforslaget fremfor dispensasjonsbehandling slik at omsøkt 
fritidsbolig blir innlemmet i plan. På denne måten før søker og myndigheter en kartfestet 
rett, og ikke bare en tillatelse/vedtak på siden av en plan.  
 
Plan- og trafikkseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Lisbeth Smørholm 
seksjonsleder Linda Heimen 
 førstekonsulent 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
 



 

 
 
 
 
 
         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/145-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 15.05.2017 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad om fradeling datert 16/1-17, mottatt 10/2-17. 
 
Dette er en søknad om å få delt fra en parsell på ca 0,6 da hageareal rundt eksisterende gammelt våningshus 
på Gjerdvollen på Hanset i Vistdal. 
 
Fra gammelt av var dette tunet på gnr 100/3.  Tunet blei flyttet noen hundre meter lenger ned mot elva, men 
det gamle våningshuset blei stående der oppe.  
 
Det som er igjen av det gamle tunet med våningshus har i en årrekke vært leigd bort til slekt av nåværende 
eiger. Denne slektningen har satt det gamle huset i god stand. 
 
Eier ønsker nå å dele tunet fra hovedenheten for salg til denne slektningen. 
 
Gjerdvollen ligger ca 400 m fra hovedbruket sitt tun. Det er en bratt bilveg opp til parsellen. Denne veien 
går gjennom hovedbruket sitt tun, men det har i alle disse åra ikke ført til noen driftsulemper for gnr 100/3. 
 
Denne fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser for hovedbruket. Det fører ikke til driftsulemper å 
dele fra parsellen og det vil heller ikke gå med jordbruksareal. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling datert 16/1-17 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca 0,6 da hageareal rundt eksisterende våningshus på Gjerdvollen. 
Fradelingen vil ikke legge beslag på dyrka jord og vil heller ikke skape driftsulemper for drift av gnr 
100/3. 
Parsellen skal brukes til fritidsformål. 
 
Denne saken må ha dispensasjon fra kommuneplanen. Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler for 
denne delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er behandlingsgebyr på fradelinger som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,- 
Faktura ettersendes søker. 

Olaf Hanset 
 
6364  Vistdal 
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Med hilsen 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 



Olaf Hanset

6364 Vistdal 3. november 2016

Nesset kommune

Rekvisisjon av oppmålingsforretning -  vedlegg

Det første våningshuset på Gjerdvollen, 100/3  ble bygd i mellom 1899 og 1901. Huset er registrert i

Kulturminneregisteret med reg.nr 1543-015-064 og er dermed verneverdig.  2  mindre hus ble flytta

fra Horsgård og bygd sammen til ett hus med preg av sveitserstil som da var vanlig. Elementer i huset

kan tyde på at deler av huset er av enda eldre opprinnelse. Huset er det eneste gjenværende huset

som ikke er endra på fra denne tida. Gamle bilder dokumenterer at det ikke er gjort vesentlige

utvendige endringer. Det er derfor av stor betydning å ta vare pà huset. For min far vil det være

svært viktig å ta vare for barndomsheimen hans.

Huset ble fraflytta i  1957.  Det er da 60 år uten særlig vedlikehold. Det krever en del investeringer.

Forutsetningen for å bruke penger pä dette vil være at hun får eie huset og tomta som bygget står

på. Målet vil være å rehabilitere huset etter rådgiving fra Fylkeskonservatoren.

Statens vegvesen har i brev fra 01.12.2005 ingen merknader til at eksisterende gardsavkjøring

benyttes til omsøkt parsell som skal benyttes til fritidshus.

Fradelingen av denne tomta grenser ikke til andre eiendommer utenom hovedbruket  100/3.

Nabovarsel er derfor ikke sendt.

Tomta består av gammel hage. Fradeling av tomta vil ikke være til hinder for evt framtidig gardsdrift.

Hanset sand har nå avslutta uttak av grus og begynt å legge igjen området rundt huset. Profilen i

terrenget er lagt og jord er fylt på slik at neste operasjon er å så til. Det vil ikke bli tatt ut sand/grusi

umiddelbar nærhet til huset. Avstand til aktivt uttak areal som grustaket benytter er ca 100 meter.

Omsøk fradeling av tomt vil ligge utafor en sikringssone eller overgangssone. Huset med tomt vil ikke

være til hinder for videre drift av sandtaket.

Min søster, Mari, ønsker å renovere huset nær opp til den opprinnelige utseende og vedlikeholde

dette.

Vi ber Nesset kommune godkjenne en fradeling av tomta.

«JO /7
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Søknad om tillatelse til tiltak  uten  ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven  (pbl) §  20-4 og SAK kap.  3 Q

Søkes det  om  dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? E] Ja ':l Nei .._..

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? [:l Ja C' Nei

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for  3  ukers saksbehandling, jf. pbl  §  21-7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21 -3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett  5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? l:l Ja Wei

Hvis nei pá alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt  i  kommunen

Opplysninger gitt  i  søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder
Gnr. I  Bnr. l  Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l  Kommune

Elendonll % J -f f'  

byggested Adres P  tnr. l  PoststedM;

wut/f W? M»/-vi/a«(,
Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl  §  20-4 og SAK kap.  3

Tilbygg < so m= l:l Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 l:] Skilt/reklame (sAK1o § 3-1 a)
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal  (BRA) mindre enn 1000 ma, jf. pbl  §  20-4 bokstav b) og SAK10  §  3-2

Midlertidig bygninglkonstruksjorl/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  år)

Tmakets an Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

Oppretting/endring Grunn- Anleggs- Festegrunn .
:l av matrikkelenhet eiendom [j eiendom over 10 år  El  A'ea'°Verf°""9

:lAnnet:

Beskrlv /
Planlagt bruk/formål '  '

Arealdlsponerlng

Sett kryss for gjeldende plan

pmnstatus Arealdel av kommuneplan l:] Reguleringsplan l:] Bebyggelsesplan

mv' Navn på plan

A I BYA ekslslarende I BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende  l  BRA nytt Sum BRA Tomteareal
rea

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på   eller kontakt kommunen

Grad av
utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? l:l Ja 'E Nei vedlegg m

plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

av tiltaket
Kan  vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? l:l Ja  JZ Nei Vedlegg nr.

Hvis ja. må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

Minste avstand til nabogrense m

A"°“"d Minste avstand til annen bygning m

Minste avstand til midten av vei m Dette skal vises på situasjonsplanen
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Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)
Skal byggverket plasseres l fiomutsa“ omrâde?

Fl0m V d _

(TEK1o§7-2) :l N9‘ CI“ 9 mm
skred Skal byggverket plasseres i skredutsalt område? Vedlegg m'

(TEK10 § 7-3) :i NB' E] Ja

Andre  natur- Forellgger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? vedlegg m

og miljøforhold :I Nei 'j Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i  vedlegg '
(pbl § 28-1)

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/endret Tomta  har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:
adkomst . . . . . _

vegjoven :l Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? l:l Ja 'j Nei

§âl4§°èêí D Ja å] Nei :I Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? l:l Ja l:l Nei
P

-El Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? l Ja [:l Nei

Overvann Takvann/overvann føres til: l:l Avløpssystem E] Terreng

Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.

'Tilknytning i forhold til tomta

Vann. E] Offentlig vannverk D Privat vannverk' '  Beskfiv

f°'5V"'“9 Z] Annen privat vannforsyning, innlagt vann*
pbl §§ 27-1. . .  .  . _
27_3 E  Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann Vedle m

Dersom vanntiiførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller l:l Ja I: Nei 99 '
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q  ‘

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

:lg/ligg 27-2' XI Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? l:l Ja Nei

27-3 Foreligger utslippstillatelse? E] Ja CI Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat Iedning J N  -

eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? El a  El e' ‘(’)°d'°99 "r"

Vedlegg

Besknvelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til remix"

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon B - l:] f

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt  i  nabovarseVnabomerknader/kommentarer til
c — D f'nabomerknader

Situasjonsplan/avkjøringsplan D - El V‘

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E - l:l

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E - 1:]

Uttalelse/vedtak fra annen rnyndighet SAK10 §  6-2 og pbl §  21-5 i - l:]

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning J - l:l .V

Andre vedlegg Q - El

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn 0M  Telefon oil? Z? ilåfä°åfåf`yà *`{3( 7/(jf,z_«,f{’

resse  ll flz / åg ostste 7.0

Dato l Underskrift I E-post

/Å/Wfjpl? /mmçg/Zâaozlfflnflä
ejäfiazrifibiztnoksWyA/S, E 7' EventueItorganisa?n£s.;b å Li L’ 0  X  V
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,

0 20 40  60m

Målest -kk  1 1 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 05.09.2016

GÅRDSKART 1543-100/3

Tilknyttede gnmneiendommer:

100/3

NIBIO
NORSK INSTITUTT  FOR
BIOØKONOMI

Lí_.í.fí _..

\\\

100/3/0

\
/

I

88.5

N

Markslag (AR5) 13  klasser

TEGNFORKLARlNG

Fulldyrka jord

Overflaledyrka jord

lnnmarksbelte

Skog av særs høg bonilet

Skog av  høg bonitet

Skog av  middels boniiet

Skog av lav bonilel

i Uproduktiv skog

_  Myr
Åpen jorddekt fastrnark
Åpen grunnlendl fastrnark
Bebygd. samf,  vann.  bre

Ikke klasslfisert

Sum:

IE

LL

 

 
.f

AREALTALL (DEKAR)
54.1
0.0

_:i.3:_;2aA
70.3

132.9
25.5
0.0

._4112.D?..131.2
4.3

164.3
j_:'z.§__.__1.E.2

5.4
__Q.D::iA

57o.g 579;

l

:ä "_

i

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskarl for  valgt  eiendom.  I  tillegg vises

bakgrunnskarl for gjenklennelse. Areal-

slalistikken viser arealerl dekar for alle

leiger på eiendommen. Del kan forekomme

avmndingsforskjeller I arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen,

-  Arealressursgrenser

Å  _‘ Elendomsgrenser



 l
0  5  10 15m

Målestokk 1  :  500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato:  05.09.2016

GÅRDSKART  1543-100/3

Tilknyttede grunneiendommen

100/3

NIBIO
NORSK INSTITUTT  FOR
BIOØKONOMI

IIEL

100/3/0

G]:-2 dvollt-m

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka  Jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Skog av  særs høg bonitet

Skog av  hg bonitet

Skog av  middels bonitet

Skog av lav bonitet

Uproduktiv skog

Myr

Åpen jorddekl fastmark

Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre

ikke klassifisert

Sum:

o'

AREALTALL  (DEKAR)

54.1
0.0

_J.3_j_5iA
70.3

132.9
25.5
0.0

 2
4.3

154.3
?.$..§_j‘l.h1..2

5.4
_J1n_:.5.s
___5lQ-_9___i?_0§

 
 

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gârdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgmnnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle

teiger  pà  eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller  i  arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

— Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser
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Til: Håkon Leikarnes 

Fra: Sigurd Holo Leikarnes 

Dato 2018-01-02 

Skredfarevurdering i forbindelse med fradeling av 

parsell GID 100/003, tomt rundt Gjerdvollen. Nesset 

Kommune 

1. Innledning  

På oppdrag fra Håkon Leikarnes har Norconsult AS vurdert løsmasseskredfaren i forbindelse med 
fradeling av parsell GID 100/003, tomt rundt Gjerdvollen, Nesset Kommune. Dette er et gammelt 
bolighus som i dag har funksjon som feriehus.  

Det er søkt om fradeling av denne tomten, men det har kommet innsigelser fra NVE på grunn av at 
tomten ligger innenfor et område som er registrert som potensielt fareområde for jord og flomskred.  

Dette notatet har til hensikt å vurdere den reelle faren for at tomten kan bli truffet av en eventuellt jord 
eller flomskred.  

 

Figur 1 Plassering av den aktuelle tomten/bygget 
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Figur 2 Bilde av bygget, tatt fra sør mot nord 

Tomten ligger under marin grense. Nærmeste «nabo» til tomten er et grustak som er i drift.  

 

 

Figur 3 Bilde fra Langevegen og oppover. Gjerdvollen til venstre.  
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Figur 4 Utsnitt av reguleringsplan, hentet fra Statens vegvesen sitt tilsvar på søknad om fradeling, datert 
13.09.2017 

Figuren ovenfor indikerer omrisset av det innregulerte grustaket som er i drift. Kanten av grustaket er 
snart kommet helt bak til enden av den mørke skravuren.  

I henhold til NVE sine sider, ligger tomten i utløpssonen av potensiell jord- og flomskred. 

 

Figur 5 Aktsomhetskart for jord og flomskred hentet fra nve sine sider 
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 Gjeldende retningslinjer 

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og bygging er gitt i forskriften «Veiledning 
om tekniske krav til byggverk» (TEK 17) § 7-3 (Direktoratet for byggkvalitet, 2017), med hjemmel i 
plan- og bygningsloven (PBL) §28-1 og §29-5. Rapport nr. 2 «Flom- og skredfare i arealplaner» fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE, 2/2011) gir retningslinjer for hvordan offentlig 
aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere skredfareområder. 

I henhold til retningslinjer fra NVE og NVE`s veileder 7/2014 vurderes skredfaren ut ifra dagens 
gjeldende situasjon (terreng, vegetasjon, klima mv.) og terrenginngrep som tiltaket vil medføre.  

 Grunnlag og utførte undersøkelser 

Det er benyttet kartmateriale fra NGU, samt utført en befaring av området den 19. november 2017. 
Observasjoner inngår i beskrivelsen av terreng- og grunnforhold.  

2. Terreng- og grunnforhold  

Terrengforhold 

I henhold til NGU sitt løsmassekart består massene på tomten av Breelvavsetninger og grenser mot 
Tykk morene og Elveavsetninger.  

 

Figur 6 Løsmassekart hentet fra NGU sine nettsider 
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Dette bekreftes ved at nærmeste nabo til tomten er ett stort grustak i drift. Som man ser fra Figur 7 og 
Figur 8 er grustakets utbredelse på nordsiden av bygget, og griper godt inn i terrenget bak tomten.  

 

 

Figur 7Bilde tatt fra ca samme kote som Gjerdvollen med utsikt oppover (mot vest) 

 

Figur 8 Oversiktsbilde fra nord mot sør. Huset markert i rødt 
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3. Vurdering av fare for jordskred og 

løsmasseskredfare/flomskred  

Det er tatt ut et grovt høydeprofil hentet fra norgeskart.no  

Dette profilet viser en gjennomsnittlig helning på 100 høydemeter over en strekning på 
størrelsesorden 800meter. (Sett bort fra det bratte fjellet i bakkant).  

Med massene som observeres på Figur 7 og Figur 8 er stabilitetene for disse massene i en helning på 
1:8 svært gode.  

Det vurderes derfor som at stabiliteten ned mot dalen er god.  

 

Figur 9 Snittmarkering, hentet fra norgeskart.no 
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Figur 10 Høydeprofil hentet fra norgeskart.no 

Som Figur 5 viser ligger tomten helt i kanten for «jord- og flomskred aktsomhetsområde». 

Etter Norconsult sin vurdering hensyntar ikke denne figuren det nye grustaket og de inngrep det har 
ført til. Den dagen grustaket skal avvikles er planen å så til området og etablere ny dyrket mark. Etter 
vår vurdering vil dette føre til en ny skredretning som gjør at massene ikke vil komme til Gjerdvollen. 

Det observeres på Figur 5 en liten «øy» like vest for tomten. Dette er et lite høydedrag som ligger i 
terrenget og vil spre skredmassene. Dette høydedraget er ikke en del av grustaket og skal beholdes.   
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Figur 11 Norconsult sin vurdering av grustaket sin innvirkning på aktsomhetsområde for skred 

Konklusjon 

Vår vurdering av tomten er at det er god sikkerhet for stabilitet av tomten ned mot dalen. Videre mener 
vi at grustaket vil drenere et eventuelt jordskred fra fjellet, som vil føre til mindre skredmasser på 
nedsiden av grustaket, og dermed bør Gjerdvollen ligge utenfor aktsomhetssonen. 

Norconsult vurderer ikke tomten å være innenfor aktsomhetssonen for jord- og flomskred etter at 
grustaket har gjort de inngrepene på terrenget som nå er gjennomført.  
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Figur 12 Det lille høydedraget sett fra nord mot sør 

 

Figur 13 Det lille høydedraget sett fra sør mot nord 
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1 

Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av tomt i tilknyting til 

eldre hus Gjerdvollen - GBnr 100/3 - Nesset kommune 

Vi syner til Dykkar brev datert 28.08.2017. Saka gjeld søknad om frådeling av parsell for tomt til 

fritidsbustad. 

Den omsøkte parsellen ligg innanfor potensielt fareområde jord- og flaumskred, jf aktsemdkart for skred 

i NVE Atlas. Før det ev vert gjeve løyve til deling av eigedomen til fritidsbustad må den reelle 

skredfaren vurderast. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkeleg kompetanse, dvs innan geoteknikk, 

ingeniørgeologi eller tilsvarande. I vurderinga må geologen vurdere sannsynet for skred på tomta i høve 

til grenseverdiane i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. For fritidsbustad må det nominelle sannsynet 

ikkje overstige 10-3, dvs. det må vere trygt for tusenårsskredet. Vi rår frå frådeling før tilstrekkeleg 

tryggleik er stadfesta. 

Kravet tryggleik mot skred gjeld også ved deling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

har gjeve ei tolkingsuttale datert 06.10.2015 til Ørsta kommune som gjeld søknad om frådeling i 

fareområde. Av denne går det fram at det ikkje er eit generelt unntak etter PBL §28-1 for frådeling av 

tomt omkring eksisterande bustad. Brevet frå KMD ligg vedlagt. 

Ut frå dette vil det vere naudsynt for søkar å dokumentere at tryggleiken er tilstrekkeleg, jf. Byggteknisk 

forskrift (TEK17) § 7-3. 

 

Med helsing 

 

Brigt Samdal 

regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

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

https://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
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Dalevegen 6 

6153 ØRSTA 

 

 

 

  

Dykkar ref Vår ref Dato 

2015/1132 15/3058-7 06.10.2015 

 

Fråsegn om plan- og bygningslova § 28 -1 fyrste ledd -  Søknad om frådeling til bustad i 

fareområde 

 

Departementet syner til brev av 26. juni 2015 frå Ørsta kommune. Kommunen har oppmoda 

om ei prinsipiell vurdering av problemstillingar knytt til plan- og bygningslova (pbl.) § 28-1.  

 

Brevet har si bakgrunn i handsaminga av to søknader om dispensasjon frå kommuneplanen 

sin arealdel (LNF) for frådeling av tomt omkring eksisterande bustad som ligg i eit 

skredfarleg område.  

 

Slik vi forstår det, er kommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal samde om at pbl.        

§ 28-1 fyrste ledd gjeld både på tidspunktet for bygging og frådeling. Kommunen har lagt til 

grunn at ved frådeling må det dokumenterast at tryggleiken er tilstrekkeleg i høve det føremål 

det vert frådelt til. Det syns derimot å vere usemje mellom kommunen og Fylkesmannen om 

pbl. § 28-1 fyrste ledd gjeld ved frådeling av tomt omkring eksisterande bustad. Kommunen 

meiner at ein ikkje legg til rette for ny utbygging ut over det som allereie vil gjelde for bygget 

som står der. Etter deira oppfatning stadfestar såleis løyve til frådeling berre eksisterande 

situasjon. 

Presisering av problemstillinga i saka 

Slik vi forstår kommunen er det i fyrste rekkje spørsmålet om pbl. § 28-1 fyrste ledd gjeld ved 

frådeling av tomt omkring eksisterande bustad som ligg i eit skredfarleg område, kommunen 

ynskjer svar på.  

 



Side 2 

 

Vi vil óg kommentere øvrige merknader frå kommunen, medrekna om pbl. § 28-1 kan ha 

tilbakeverkande kraft ved frådeling, sjå punkt 2.6, og i kva grad omsynet til verditap er 

relevant å leggje vekt på, sjå punkt 3.2.  

DEPARTEMENTET SI VURDERING 

Departementet gjer kort merksam på at omgrepet "frådeling" er erstatta med "oppretting og 

endring av eigedom", sjå til dømes pbl. §§ 1-6 fyrste ledd, 20-1 fyrste ledd bokstav m, 26-1 

og 28-1 fyrste ledd. Årsaka til dette er endringar i lov om eigedomsregistrering. Endringa 

inneber likevel ikkje noko realitetsendring. Vi vil difor nytte omgrepet frådeling i svaret vårt. 

 

1. FRÅDELING ER AVHENGIG AV LØYVE OG MÅ IKKJE VERE I STRID 

MED LOV, FORSKRIFT ELLER PLAN 

Frådeling eller endring av eigedom er avhengig av søknad og løyve etter pbl. § 20-2 jf. § 20-1 

fyrste ledd bokstav m. Føremålet med å krevje søknad er mellom anna å gje kommunen høve 

til å kontrollere at deling ikke kjem i strid med plan- og bygningslova eller føresegn som er 

gitt i medhald av lova (forskrift og plan), jf. pbl. § 26-1. Kommunen får óg høve til å sjå til at 

det ikkje blir oppretta tomter som ikkje er eigna for å byggjast på som følgje av storleik, form 

eller plassering.  

 

Det er fleire materielle krav som vil gjelde ved frådeling, til dømes: 

- § 27-2 om bortleiing av avløpsvatn,  

- § 27-4 krav om sikra lovleg atkomst til veg som er open for alminneleg ferdsel,  

- § 29-4 om høgde til bygning og avstand til nabogrense, 

- § 28-1 fyrste ledd som krev at det er tilstrekkeleg tryggleik mot fare eller vesentleg 

ulempe som følgje av natur- eller miljøtilhøve og 

- § 28-7 andre ledd om krav til uteareal. 

 

Avslag på søknad om frådeling kan altså berre bli gjeve om eit løyve vil føre til at det oppstår 

tilhøve som er i strid mot plan- og bygningslova, forskrift eller plan, jf. pbl. 26-1. Løyve til 

frådeling vil då vere avhengig av dispensasjon.  

 

2. NÆRARE OM TILHØVE TIL PLAN  

2.1 Kort om status for området  

Dei to tomtene det er søkt om frådeling for ligg i eit område som i kommuneplanen er avsatt 

til LNF. Kommunen har eit faresonekart frå 1989 som syner at store deler av Ørsta kommune 

er vurdert som potensielt skredfarleg. Kommunen har opplyst at dei ikkje har oversikt over 

kor mange bygningar som ligg i potensielt skredfarleg område. Som del av nasjonal 

skredfarekartlegging i Ørsta, som nyleg er avslutta, er detaljerte faresoner fastsett for fire 

område. I desse områda seier kommunen at det ligg om lag 300 bustadhus innanfor 

tryggingsklasse 2. Dette betyr at for nye bygg (til dømes einebustad, fritidsbustad, driftsbygg) 

skal største nominelle årlege sjanse for skred vere mindre enn 1/1000, altså mindre enn eit 

skred i løpet av tusen år.  
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2.2 Kommunene har eit særskilt ansvar for å ta omsyn til tryggleik mot 

naturskade i arealplanlegginga 

Kommunene har ansvar for å ta omsyn til tryggleik mot naturskade i arealplanlegging og ved 

handsaminga av byggjesaker. Departementet vil understreke at det er viktig å vere føre-var 

når det gjeld å forebyggje mot flaum eller skred. Der tidlegare godkjent plan har opna for 

bygging i fareområde, bør kommunen ta planen opp til revisjon. Kommunen kan omregulere 

eller gje planføresegner for å minske faren.  

 

2.3 Frådeling og bruksendring i strid med plan krev dispensasjon 

Slik vi forstår det, er det søkt om dispensasjon fra føremål "LNF" til føremål "bustad". Løyve 

til frådeling av tomt med eksisterande bygningar i LNF-område er som utgangspunkt betinga 

av at både tomta og bygningen er meint brukt til drift som ligg innanfor LNF-omgrepet. Å 

frådele tomt til annan bruk, til dømes bustad eller fritidsbustad, vil stride mot LNF-føremålet. 

Det vil då vere naudsynt å søke dispensasjon frå planføremålet, jf. pbl. 19-2, eventuelt må 

kommunen endre planføremålet. 

 

Det er uklart for departementet om bustaden som står på tomta det er søkt om frådeling for, i 

si tid blei søkt om og ført opp som våningshus/kårbustad eller som vanleg bustad. Frådeling 

av våningshus/kårbustad, vil kunne opne for fritt salg og at bustaden blir nytta av andre enn 

dei som driv garden. Vi gjer kommunen merksam på at endring av bruken til bustad for andre 

enn dei som driv garden, vil vere ei bruksendring i strid med plan. Slik endring vil krevje både 

søknad om bruksendring og dispensasjon frå plan, sjå til dømes side 74 i T-1491 

Kommuneplanens arealdel: 

 
"Fradeling av bygninger i landbruket 

 

Fradeling av bygninger og formål som ledd i landbruk er i samsvar med planen. Slike 

fradelinger kan likevel gå inn under jordloven § 12. Fradeling av byggetomter til annet formål 

enn landbruk vil være i strid med planen. Også deling av bebygde tomter er i strid med LNF(R)-

formålet i arealdelen når delingen forutsetter eller fremstår som ledd i bruksendring til annet 

formål. For eksempel vil fradeling av tomt med eksisterende landbruksbebyggelse, for eksempel 

kårbolig, seterhus og lignende til annen bruk, være i strid med LNF(R)-formålet." (vår 

understreking) 

 

Vi har lagt ved ei nyare fråsegn som gjeld dispensasjon for frådeling og bygging i LNF-

område til orientering. 

2.4 Plan- og bygningslova § 28-1 fyrste ledd famnar vidt  

Plan- og bygningslova § 28-1 fyrste ledd lyd:  

 
"Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 

sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 

gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak." 

 

Plan- og bygningslova § 28-1 er nærare presisert i byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 7.  

 

Hovudføremålet med § 28-1 er å sikre mot tap av liv/skade på menneske, men skal óg hindre 

større materielle tap. Plan- og bygningslova § 28-1 gjeld generelt og famnar vidt: 
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 Den gjeld alle typer tiltak – óg dei som er unntatt krav om søknad 

Kravet til tryggleik gjeld uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller unntatt frå krav om 

søknad. Omgrepet "bebygges" som blir nytta i pbl. § 28-1 fyrste ledd gjeld eitkvart tiltak etter 

plan- og bygningslova, til dømes tilbygg, påbygg, garasje, driftsbygningar, kaianlegg med 

meir, sjå punkt 4.2 i rundskriv T-5/97 Fareområder.  

 

Frådeling av eigedom er særskild nemnt i pbl. § 28-1 fyrste ledd.  

 

Alle tiltak må uavhengig av storleik og sakstype vere i samsvar med krav i plan- og 

bygningslova, medrekna kravet til tilstrekkeleg trygg byggjegrunn. 

 

 Den gjeld for tiltak på bygg i etablerte byggjeområde 

Plan-og bygningslova § 28-1 fyrste ledd gjeld óg for søknadspliktige tiltak på eksisterande 

bygg, til dømes tilbygg, påbygg, vesentleg reparasjon/hovudombygging og bruksendring1, jf. 

pbl. § 31-2 jf. § 20-2.  

 

Departementet gjer merksam på at hovudombygging er vurdert på lik linje som nyoppføring 

av bygg. Bruksendring av til dømes naust til fritidsbustad likeså. Kommunen kan på visse 

vilkår fråvike tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd. 

 

 Den gjeld uavhengig av om området er regulert eller uregulert 

Plan- og bygningslova § 28-1 fyrste ledd gjeld uavhengig av om området er regulert eller 

uregulert, og uavhengig av om tomta er bygd ut eller ikkje. Ligg det føre ny kunnskap om fare 

for skred eller flaum, el.l., kan ikkje tiltakshavar gjere planen gjeldande som grunnlag for å 

utføre tiltak i strid med pbl. § 28-1.  

 

2.5 Kommunen si plikt til å vurdere pbl. § 28-1 fyrste ledd slår inn når dei 

får inn søknad om tiltak 

Når kommunen får ein søknad om tiltak har dei plikt til å vurdere pbl. § 28-1 fyrste ledd. Det 

går klart fram av pbl. § 28-1 fyrste ledd at dette óg gjeld ved søknad om frådeling. Dersom 

kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfatta av § 28-1 fyrste ledd, 

skal dei krevje sikringstiltak, eller avslå søknad om løvye viss sikring ikkje er mogleg.  

 

Det er tiltakshavar som har ansvar for å dokumentere at det likevel ikkje ligg føre fare, eller at 

det er mogleg å motverke faren gjennom sikringstiltak, jf. SAK10 § 5-4 nr. 1 og nr. 3 bokstav 

g jf. pbl. § 21-2 fyrste ledd.  

 

Det er naudsynt for kommunen å få inn denne dokumentasjonen ved einkvar søknad om 

løyve, jf. pbl. §§ 21-2 fyrste ledd og 21-4 fyrste ledd. Vi syner til kommunen si plikt til å 

sørgje for at ein sak er så godt opplyst som mogleg, jf. forvaltningslova § 17. Det er ikkje 

heimel til å sjå bort frå eller dispensere frå kravet til dokumentasjon. Får ikkje kommunen 

denne dokumentasjonen, kan dei heller ikkje handsame søknaden eller gje løyve. 

Departementet syner til sak 05/27302 som gjaldt klage på oppheving av løyve til frådeling av 

bustadtomt:  

                                                 
1 Sjå til dømes punkt 4.2 i rundskriv T-5/97 
2 Tilgjengeleg på www.rettsdata.no 

http://www.rettsdata.no/
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"En tillatelse til fradeling på vilkår av at det foreligger uttalelse fra geoteknisk sakkyndig før 

oppmåling kan finne sted, innebærer ikke en avklaring av de sikkerhetshensyn som 

bestemmelsen skal ivareta. Når det, som i dette tilfellet, er grunn til å tro at et område er utsatt 

for naturbetinget fare, må kommunen etter departementets mening påse at det er innhentet 

fagkyndige uttalelser om faren før fradeling av en boligtomt tillates. 

 

Det er viktige sikkerhetshensyn som ligger bak forutsetningene for deling etter § 68, og som ikke 

er oppfylt i dette tilfellet. Det følger av kommunens vedtak at det er gitt delingstillatelse i et 

område hvor det er fare for at det ikke er tilstrekkelig stabilitet i forhold til rasfarlig grunn. 

Departementet mener at de materielle krav som stilles i § 68 ikke er oppfylt i dette tilfellet, og at 

vedtaket på denne bakgrunn må anses ugyldig." (vår understreking) 

 

2.6 Plan- og bygningslova § 28-1 er ikkje til hinder for framleis bruk som er 

lovleg 

Slik vi les kommunen sitt brev, kan det sjå ut som om kommunen trur at byggteknisk forskrift 

får tilbakeverkande kraft ved søknad om frådeling av tomt omkring eit eksisterande, lovleg 

bygg.  

 

Departementet vil understreke at plan- og bygningslova ikkje er til hinder for at lovleg bruk 

held fram. Dette gjeld sjølv for bygg eller verksemd som ligg i eit skredfarleg område3. 

Kommunen har såleis ikkje heimel i plan- og bygningslova til å krevje at bygg ikkje lenger 

kan bli nytta til sitt føremål eller at det må bli fjerna. Utan at det ligg føre søknad om tiltak, 

kan heller ikkje kommunen krevje at eigar av ein eksisterande bustad må setje i verk 

sikringstiltak.  

 

Heller ikkje eigar har krav på at kommunen set i verk tiltak for å sikre eksisterande bygg, sjå 

LE-2011-190892: 

 
"Når det konstateres rasfare etter at en eiendom er bebygd, vil det være grunneiers ansvar å 

iverksette og bekoste nødvendige sikringstiltak. Kommunen har ikke noe ansvar etter 

naturskadeloven for å gjennomføre slike tiltak. Naturskadeloven er ingen rettighetslov i den 

forstand at den gir rettssubjekter rettskrav på kontantytelser eller tilskudd til sikringstiltak fra 

kommunen. Dersom kommunen velger å gjennomføre sikringstiltak, kan kommunen etter 

naturskadeloven § 24 kreve refundert fra berørte grunneiere den verdiøkning tiltaket har tilført 

deres eiendommer. Kommunen kan også nedlegge bruksforbud inntil grunneier har gjennomført 

nødvendige sikringstiltak." (vår understreking) 

 

Har kommunen fått ny  kunnskap om at det ligg føre fare for skred eller flaum i eit område, 

kan det derimot vere at kommunen må vurdere om det er naudsynt med byggje- og 

deleforbod, jf. pbl. § 28-1 annet ledd. Dette er noko kommunen kan gjere uavhengig av om 

dei har motteke søknad om løyve.   

 

For å summere opp:  

 

Utan at det ligg føre søknad om tiltak er det ikkje heimel i plan- og bygningslova til å stille 

nye og strengare krav til eksisterande bustad. Plan- og bygningslova § 28-1 fyrste ledd gjeld 

                                                 
 
3 Sjå til dømes Rt-2015-257 avsnitt 31  
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derimot ved nye tiltak, mellom anna frådeling, som er tilfellet i denne saka. Departementet vil 

understreke at det berre er i høve til sjølve søknaden om frådeling at kommunen må vurdere 

pbl. § 28-1 fyrste ledd jf. pbl. § 26-1.  

 

Er det i tillegg naudsynt med bruksendring av bustaden som står på tomta, til dømes frå 

kårbustad til vanleg bustad, vil pbl. § 28-1 fyrste ledd gjelde, jf. pbl. § 31-2. Vi syner til  

rundskriv T-5/97 punkt 4.2: 

 
"Ved bruksendring vil tiltaket måtte vurderes i forhold til § 68 og TEK § 7-3. Skal f.eks. et 

lagerbygg ominnredes som produksjonshall, må bygningsmyndigheten vurdere om den nye 

bruken kan tillates, sett hen til at man vil få en mer permanent tilstedeværelse av mennesker i 

bygningen. Dersom kravene ikke kan oppfylles må søknaden avslås." 

3. ER DET MOGLEG Å TOLKE PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 28-1 

FYRSTE LEDD SLIK AT DET GJELD EIT UNNTAK FOR FRÅDELING AV 

TOMT MED EKSISTERENDA BYGGVERK?  

3.1 Kan kommunen uavhengig av pbl. § 28-1 fyrste ledd gje løyve til frådeling 

av tomt omkring bestående bustad?  

Vi forstår kommunen slik at dei meiner at pbl. § 28-1 fyrste ledd ikkje er til hinder for 

frådeling av tomt omkring eksisterande bustad. Kommunen si grunngjeving for dette går fram 

av side 2 i brevet: 

 
"Når det gjeld frådeling av tomt omkring eksisterande bustadhus, har kommunen lagt til grunn 

at ein ikkje legg til rette for ny utbygging ut over det som allereie vil gjelde for bygget. Tilbygg 

o.s.v må tilfredsstille gjeldande tryggleikskrav anten eigedomen vert frådelt eller ikkje. 

Frådelinga stadfestar såleis eksisterande situasjon, der bygget må oppfattast som lovleg oppført 

i samsvar med dei krav som gjaldt på tidspunktet for bygging." 

 

Ved frådeling av tomter som skal byggjast på, legg derimot kommunen til grunn at pbl. § 28-1 

fyrste ledd gjeld fullt ut.   

 

3.1.1 Det er ikkje avgjerande ved frådeling om det er aktuelt eller ikkje med ny utbygging 

Kommunen meiner at frådeling ikkje legg til rette for ny utbygging. Departementet vil peike 

på at det avgjerande ved frådeling av tomt er kva arealet er eigna for, sjå Ot. prp. nr. 56 (1984-

85) side 53: 

 
"Dersom fradelingen gjelder areal som mest naturlig fremstår som byggetomt, er det dette som 

må legges til grunn, selv om det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å bebygge arealet." 

 

Er arealet eigna for tiltak som ikkje er lovleg etter plan, skal kommunen avslå søknaden sjølv 

om det på tidspunkt for søknad om frådeling ikkje ligg føre planar om tiltak. Alternativt må 

kommunen gje dispensasjon. Departementet gjer merksam på at omgrepet "bebygges" i pbl. § 

28-1 fyrste ledd famner vidare enn det å byggje nye bustader, sjå punkt 3.1 ovanfor. Å føre 

opp til dømes eit nytt tilbygg er såleis omfatta av omgrepet "bebygges" i pbl. § 28-1 fyrste 

ledd. Vi syner óg til punkt 2.4 ovanfor.  
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Uavhengig av dette vil eit argument om at det ikkje skal byggjast på arealet som skal 

frådelast, ikkje vere avgjerande så lenge frådelinga skjer til eit anna føremål enn det som er 

lovleg etter planen, jf. pbl. §§ 11-6 andre ledd og 12-4 andre ledd4. 

3.1.2 Det er ikkje eit generelt unntak etter plan- og bygningslova § 28-1 for frådeling av 

tomt omkring eksisterande bustad   

Etter pbl. § 28-1 fyrste ledd er det ikkje høve til å opprette (frådele) eller endre eigedom i 

område der det ikkje ligg føre tilstrekkeleg tryggleik mot fare som følgje av natur- eller 

miljøtilhøve. Tiltakshavar må ved søknad om løyve til frådeling dokumentere at det ikkje ligg 

føre fare, til dømes gjennom ROS-analyse eller geoteknisk undersøking, eller at faren kan 

motverkast gjennom sikringstiltak, sjå punkt 2.5 ovanfor. 

 

Som kommunen sjølv har påpeika i brevet så er det ikkje fastsett spesifikke krav til frådeling i 

TEK10 kapittel 7. Det er då utgangspunktet i pbl. § 28-1 fyrste ledd som gjeld. Etter ordlyden 

i pbl. § 28-1 fyrste ledd og føremålet med føresegna, er det etter vår vurdering ikkje heimel til 

å innfortolke at det gjeld eit generelt unntak for frådeling av tomt omkring eksisterande 

bustad, sjå punkt 3.1.1 ovanfor.  

 

Departementet kan sjå at forståinga av regelverket som vi legg til grunn vil bli oppfatta som 

streng av kommuner. Vi vil få peike på at pbl. § 28-1 er streng og den er meint å bli håndheva 

strengt, serleg av omsyn til tryggleik.  
 

3.2 Kva er relevant å leggje vekt på etter pbl. § 28-1 fyrste ledd ? 

Kommunen meiner at frådeling fyrst og fremst vil leggje til rette for sal av eigedom, og at 

eigedomstilhøva er privatrettslege tilhøve som ikkje verkar inn på tryggleiksspørsmålet. Ut frå 

ei vurdering av tryggleiken, meiner kommunen at det vil vere uvesentleg om dei som bur i eit 

hus t.d. er knytt til eit gardsbruk, eller er knytt til ein sjølvstendig eigedom. Kommunen 

meiner såleis at det er urimeleg at det gjennom handsaming av søknader om frådeling skal 

vere eit mål å hindre elles lovleg sal av slike eigedomar. 

 

3.2.1 Verditap eller fare for at eigedom ikkje kan bli selt, er ikkje relevante moment etter 

pbl. § 28-1 

Noko forenkla forklart er det etter pbl. § 28-1 fyrste ledd to spørsmål kommunen må vurdere i 

samband med søknad om løyve: 

 

1) Ligg det føre fare som er omfatta av pbl. § 28-1 fyrste ledd ? Er svaret ja, så er neste 

spørsmål 

2) Er det er mogleg å oppnå tilstrekkeleg tryggleik gjennom sikringstiltak? Er svaret  ja,  

kan kommunen gje løyve med vilkår om at tiltakshavar gjennomfører sikring. Er 

svaret nei, så følgjer det av pbl. § 28-1 fyrste ledd at kommunen ikkje har adgang til å 

gje løyve. 

 

Omsynet til mogleg verditap eller fare for at ein eigedom ikkje kan bli selt, er ikkje relevant 

ved vurderinga av om det ligg føre tilstekkelig tryggleik mot fare eller vesentleg ulempe etter 

                                                 
4 Sjå side 362 i Plan- og bygningsrett (2. utg) av Pedersen, Sandvik m.fl. 
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pbl. § 28-1 fyrste ledd. Det er derimot eit omsyn som kan vere relevant ved søknad om 

dispensasjon.  

 

3.2.2 Økonomiske omsyn kan vere relevant ved dispensasjon 

Økonomiske omsyn vil kunne inngå som eit av fleire moment i vurderinga av dispensasjon 

etter pbl. § 19-2. Vi vil likevel få peike på at det ikkje vil vere tilstrekkeleg kun å vurdere 

omsynet til mogleg sal/ikkje sal eller mogleg verditap for den som har søkt om løyve til 

frådeling. Løyve til frådeling i eit område som er skredutsatt kan óg få store økonomiske 

følgjer for eventuell framtidig eigar og for samfunnet elles. Vi vil illustrere dette nærare med 

eit eksempel: 

 

 Kommunen er kjend med at ligg føre fare for skred/flaum. På tross av dette gjev 

kommunen løyve til frådeling omkring eksisterande bygg. Det går så eit skred eller 

kjem ein flaum. Bustaden får skade slik at det vil vere naudsynt med vesentleg 

reparasjon/hovudombygging. Dette er eit tiltak som vil vere i strid med pbl. § 28-1 

fyrste ledd med mindre tiltakshavar kan dokumentere at det ligg føre tilstrekkeleg 

tryggleik mot fare. Kan ikkje tiltakshavar dokumentere dette eller at det er mogleg å 

oppnå tilstrekkeleg tryggleik gjennom naudsynte sikringstiltak, er kommunen forplikta 

til å avslå søknaden, jf. pbl. § 28-1 fyrste ledd. Kommunen må óg vurdere om det er 

naudsynt å leggje ned byggje- og deleforbod, jf. § 28-1 annet ledd.  

 

Om skaden på bustaden er over 60 % vil eigar etter naturskadeforsikringslova kunne 

få dekka kostnadene for å byggje opp bustaden sin ein annan stad. Eigar får derimot 

ikkje dekka kostnadene for ny tomt. Eigar står då att med eit relativt betydeleg 

økonomisk tap. Vi berre nemner at i RG-2006-107 blei ein kommune gitt 

skadebotansvar for løyve til frådeling i eit skredutsatt område.  

 

3.2.3 Departementet kan ikkje tilrå dispensasjon frå plan- og bygningslova § 28-1 

Det er mogleg for kommunen å gje dispensasjon frå pbl. § 28-1 og TEK10 § 7-3, jf. § 19-2. 

Departementet vil ikkje tilrå dispensasjon. Etter vår vurdering er det svært tvilsamt om det vil 

vere fagleg forsvarleg å dispensere frå krava i og med at dette vil kunne auke faren for tap 

av/skade på menneskeliv eller skade på eigedom. Omsynet til sal og mogleg verditap vil i 

høve til tryggleik vere av underordna betydning. 

 

Vi syner til dom i Frostating lagmannsrett (LF-2014-203745). Ørskog kommune måtte betale 

skadebot som følgje av at dei ga dispensasjon og byggjeløyve i eit område som kommunen 

var klar over var registrert som faresone for oppskyljing ved skred med påfølgjande 

flodbølgje frå Åkneset.  

 

3.3 Unntak for frådeling av tomt omkring eksisterande bustad vil krevje 

endring av regelverket 

Etter vår vurdering vil den forståinga som kommunen legg til grunn for frådeling av tomt 

omkring eksisterande bustad i skredfarleg område, krevje endring av regelverket.  
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Det er viktig for departementet å leggje til rette for ei fornuftig og ikkje minst forsvarleg 

utvikling av område. Det er imidlertid naudsynt at dette skjer på rett måte. I 2009 endra vi 

byggteknisk forskrift slik at det, under svært strenge føresetnader, blei opna for å tillate 

bygging i område med fare for skred med påfølgjande flodbølgje, jf. TEK10 § 7-3 jf. pbl. § 

28-1 tredje ledd. Vi har óg nyleg hatt på høyring forslag til mindre endringar i byggteknisk 

forskrift som vil kunne opne for einskilde mindre tiltak i fareområde, jf. pbl. § 31-2 fjerde 

ledd. Felles for desse endringane er at dei blei til etter grundige avveiningar og i tråd med 

formelle prosessar.  

 

For å kunne endre regelverket for å opne for frådeling av tomt omkring eksisterande bustad, 

er det  naudsynt med ein forsvarleg prosess. Til dømes må vi sjå nærare på heimelsgrunnlaget 

og kva konsekvensane av ei eventuell endring vil vere, medrekna om ei slik endring vil vere 

forsvarleg og kva dei økonomiske konsekvensane vil vere. Ikkje minst vil det vere naudsynt å 

fastleggje kva for føresetnader som eventuelt skal gjelde for å kunne frådele omkring 

eksisterande bustad. Vi vil ta med oss problemstillinga som kommunen tek opp i samband 

med framtidig revisjon av regelverket.  

 

 
 

Med helsing  

 

 

Ole Molnes (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Else-Karin Øvernes 

 seniorrådgjevar 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur 

 

 

Kopi til:  
 

    

Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 

Youngstorget 

0028 OSLO 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Fylkeshuset 6404  MOLDE 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 5/18 24.01.2018 

 
 
 
 

GID 099/002- Dispensasjon - Arealoverføring 
 

Vedlegg 
1 Uttale - Dispensasjon fra reguleringsplan Vistdal sentrum om frådeling GID 099/002 til 

tilleggsareal til bustadseigedom GID 098/003 
2 Fradeling av tilleggsareal til bustadtomt - gbnr 99/2 - fråsegn ved søknad om dispensasjon 

frå reguleringsplan 
3 Situasjonskart - med begrunnelse for søknad 
4 Jordlovsbehandling 
5 GID 099/002 - oppretting/endring av matrikkelenhet - arealoverføring 
6 Erklæring om arealoverføring - 2 eks. 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 28.06.2017. 
I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Vistdal sentrum til 
arealoverføring inntil 500 m2 som er regulert til landbruksformål. 
Nesset kommune mener fordelene for å gi dispensasjon er større enn ulempene.  

- Omsøkte areal anses å være randsone inn mot dyrkamark.  
- Det dreier seg om inntil 0,5 dekar  
- Vil gi mulighet for å endre «snarveitraséen» fra boligeiendommen og ned til naustrekka slik at 

krysningspunkt over Gauprørveien skjer lengre øst for fjøset.  
 
Saksopplysninger 
Marit Myklebostad har i søknad mottatt 28.06.2017 søkt om arealoverføring.  Omsøkte arealoverføing, 500 
m2, skal være tilleggsareal til eiendommen GID 098/003.  

Arkiv: :099/002 
Arkivsaksnr: 2017/837-9 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 
Omsøkte areal ligger i Vistdal sentrum og er regulert til landbruksformål, reguleringsplan Vistdal sentrum, 
vedtatt i 1983. 
 

 
 
Hensikten med arealoverføringen er å tilføre boligtomta (GID  098/003) noe ekstra areal som forsvant 
under en ekspropriasjonssak på 1980- tallet samt «rette opp» grenser mellom boligtomta og 
landbrukseiendommen GID 099/002.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da søknaden dreier seg om fradeling av tomt som ikke faller inn under formålet i reguleringsplanen må 
søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 
 
 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.» 
 
Søknaden må vurderes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 jf. § 7 i 
naturmangfoldloven. 
Det er gitt samtykke til deling etter jordlovens § 12, jfr. brev av 17.07.2017.  
Møre og Romsdal fylkeskommune peker på at eventuelle byggetiltak på eventuelt fradelt parsell vil kreve 
ny søknad om dispensasjon fra landbruksformålet og da krav om arkeologisk registrering.   
Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener det er prinsipielt uheldig med dispensasjoner der hobby og 
hagebruk blir prioritert før landbruksinteressene. Fylkesmannen frarår at det gis dispensasjon som omsøkt.   
 
Vurdering 
Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets Naturbase eller i Artsdatabankens artskart for omsøkte areal.  
Den omsøkte parsellen er regulert til landbruksformål. Nesset kommune har i delegert vedtak, jfr brev av 
17.07.2017, vurdert landbruksinteressene og kommet frem til at ei fradeling ikke vil forringe mulighetene 
for videre jordbruksdrift.   
 

 
Rådmannen mener hensynet til jordvernet skal tas på alvor. I dette tilfelle dreier seg det seg om areal som 
kan betraktes som randsone inn til dyrkamark.  
Rådmannen legger og til grunn at det tillates fradeling av inntil 500 m2.   
Rådmannen er av den oppfatning av fordelene for å gi dispensasjon er større enn ulempene.  



 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen betydning 
Betydning for folkehelse 
Under befaring i høst orienterte eier av eiendommen 098/003 ønske om å endre snarveientraséen fra 
eiendommen og ned til naustrekka I Vistdalbukta.  I dag ligger denne tett inntil fjøsveggen og oppleves 
som trafikkfarlig. Grunneier vil gjerne legge den lengre øst for fjøset. Det vil gi bedre oversikt med hensyn 
til trafikkbildet.  
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Dispensasjon frå reguleringsplan Vistdal sentrum om frådeling gnr99 bnr2 til

tilleggsareal til bustadeigedom gnr98 bnr3

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Landbruksinteresser

Det vert søkt om frådeling av landbruksareal til utviding av bustadtomt i Vistdal sentrum.

Arealet det gjeld erjf. gardskartet hjå NlBlO markert som fulldyrka jord, og er i så måte

både ein del av jordvernet og ressursgrunnlaget til garden.

Fylkesmannen synes det prinsipielt er uheldig med slike dispensasjonar der hobby- og

hagebruk vert prioritert før landbruksnæringa, noko som blant anna kan gje

presedensverknad for framtidige liknande saker.

Vi vil i denne saken rå sterkt ifrå ein dispensasjon som omsøkt, men vil ikkje klage på eit

positivt vedtak. Fylkesmannen legg til grunn at omdisponert areal ikkje overstig 0,5 daa.

Med helsing

Jon lvar Eikeland (e.f.)

fagsjef- plansamordning

Kristin Eide

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlarar

Landbruk: Tormod Meisingset, tlf. 71 25  84  04

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmriostmottak@ilkesmannen.no - Orianisasjonsnr.: 974 764_ 067
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Nesset kommune - frådeling av tilleggsareal til bustadtomt - gbnr 
99/2 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 

Planfaglege merknader 
Vi har ikkje planfaglege merknader til frådeling, men minner om at seinare byggetiltak 
på frådelt areal vil krevje ny søknad om dispensasjon frå LNF-formålet. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Frådelinga gjeld eit område med høgt potensial for funn av automatisk freda 
kulturminne. Det er gjort verdifulle funn i området tidlegare, mellom anna av dei 
kjente runesteinane Myklebostad A og B.  
 
Vi har ikkje merknadar til sjølve frådelinga, men gjer merksam på at eventuelle 
byggetiltak vil krevje ny dispensasjon frå landbruksføremålet og at det i den samanheng 
kan bli stilt krav om arkeologisk registrering.  
 
Dette vil eventuelt verte rekna som eit mindre, privat tiltak; søkjar vil difor ikkje bli 
belasta med kostnader knytt til ei eventuell registrering, jf. kulturminnelova § 10, første 
ledd. Vi gjer likevel merksam på at eventuelle funn kan få verknad for korleis tomta kan 
nyttast, og at det av den grunn vil vere tenleg med tidleg avklaring.  
 
Dersom ein ønsker ei slik tidleg avklaring vil vi rå til at søkar tek direkte kontakt med 
kulturavdelinga for nærare avklaring. 
 
 
 
Med helsing  
  
  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 
plansamordnar  rådgiver 
 
 
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: 

2017/837 08.09.2017  124250/2017/DISPENSASJON/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39  16.10.2017 



Side 2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fagsaksbehandlar 
Automatisk freda kulturminne: arkeolog kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/837-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 17.07.2017 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad om fradeling datert 15/5-17, mottatt 28/6-17. 
 
Dette er en søknad om få dele fra 0,5 da fulldyrka mark som tillegg til boligtomt. 
 
Hensikten med salget er å tilføre boligtomta litt ekstra areal som forsvant under en ekspropriasjon på 80-
tallet samt å rette opp grenser mellom boligtomta og bruket 99/2 som skal selge arealet. 
 
Det er fulldyrka mark som søkes fradelt. Men dette arealet blir på grunn av et svingende byte ikke drevet i 
dag. Det er for vanskelig med dagens store maskiner å bruke arealet. 
 
Jorda på 99/2 blir i dag leid bort. 
 
Sjøl om kommunen generelt er skeptisk til å dele fra fulldyrka mark som tilleggsareal til boligtomter, er det 
i dette tilfellet ei god løsning. Arealet blir ikke drevet i praksis. Dagens store maskiner klarer ikke å drive 
dette arealet på grunn av et vanskelig byte. 
 
Arealet vil bli brukt til grønsak/potetproduksjon. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling mottatt 28/6-17 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av ca 0,5 da fulldyrka mark fra gnr 99/2. 
Arealet skal brukes som tilleggsareal til boligtomta 98/3. 
Begrunnelsen for avgjørelsen er at arealet er vanskelig å drive med dagens maskineri som brukes til 
forhøsting. 
 
 
Det er behandlingsgebyr på fradelingsaker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-. Faktura 
ettersendes søker. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 

Marit Myklebostad 
Lyngjavegen 33 
6475  Midsund 
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Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 



g Nullstill
Søknad  om  tillatelse til tiltak uten ansvarsrett DIREKTURÅTET

etter plan- og bygningsloven (pbl) §  20-4 og SAK kap.  3 8 mmccmum 
Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Ja Nei

Er det  behov  for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? [ü] Ja [ü] Nei

Hvis  ja, så oppfylles ikke vilkårene for  3  ukers saksbehandling, jf. pbl  §  21-7 tredje Iedd
 

Nabovarsling, jf. pbl 21  -3,  skal være gjennomført tør søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, §1L55. 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nei

Hvis  nei pá alle spørsmålene over. anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Opplysninger girl  i  søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder
Gnr. I Bnr. i Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr.  I  Bollgnr. l Kommune __

Elendoml q  9 42/ 8Æ  [

byggested Adresse Postnr. I  Poststed

âqøvawq--EN /í aaafl/ Wgfpáu,
LMindre tiltak til bebygd eiendom. pbl  §  20-4 og SAK kap.  3

Tilbygg <  50 m* [ü] Frittliggende bygning (ikke boligformål) <  70 m* ID] Skilt/reklame (SAK10  §  3-1  d)

Driftsbygnlng i Iandbruket med samlet bruksareal  (BRA) mindre enn 1000 rn‘. jf. pbl  §  20-4 bokstav b) og SAK10  §  3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  ar)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet
Tiltakets art __ _

Raving av tiltak som nevnt  I  SAK10 §  3-1

Oppretting/endring Grunn- Anleggs- Festegrunn .
m] av matrikkelenhet eiendom eiendom over  10  ar [E] Ar°a'°V°'m""9

E Annet:

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Arealdlsponerlng
Sett kryss for gjeldende plan

l'-uanstatus E] Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan [D] Bebyggelsesplan

mv' Navn pá plan V‘

/$74(4/ Aewfium»
A  I BYA eksisterende I BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende  I  BRA nytt Sum  BRA Tomteareal

rea

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www gibjg ng eller kontakt kommunen

Grad av
utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i  konflikt med tiltaket? IE] Ja Nei Vedlegg nn

Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

av tiltaket
Kan vann- og avløpsslednlnger være  i  konflikt med tiltaket? Ja Nei Vedlegg ,,,_

Hvis ja, má avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

Minste avstand til nabogrense m

A"3“‘“d Minste avstand til annen bygning m

Minste avstand til midten av vei m Dette skal vises på situasjonsplanen
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Krav  tll byggegrunn (pbl  §  28-1  )

Skal byggverket plasseres  I  flomutsatt område?
Flom vedl _

memo § 7-2) E] N9‘ ID] Ja egg m
skred Skal byggverket plasseres  I  skredutsatt område? Vedlegg m.

(TEK10 §  7-3) D] Ne‘ IE“ Ja
Andre natur. Forellgger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold? V  dl

09 mmuiorhold D] Nei IE] Ja Dersom ja, beskrlv kompenserende tiltak i vedlegg e egg m'
(pbl  §  28-1)

11lknytnlng tll veg og ledningsnett

Adkomst tiltaklet ny/endret

vegloven a oms ü] Riksveg/fylkesveg

IE] Ja [DI Nei D] Kommunal veg

El] Privat veg

Overvann Takvann/overvann føres til: ID] Avløpssystem

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

Nei
Nel

[n] Nei

Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? [D] Ja

E] Terreng

Feltene 'Vannforsynlng' og 'Av/øp' skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet

Tilknytning i forhold til tomta

van". :l Offentlig vannverk Privat vannverk' '  B°5k"V

f°'5V"'"9 :l Annen privat vannforsyning, lnnlagt vann'

§ 27-1' :I Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann'

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller  E] Ja [n] Nei éecflegg nr.
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning l forhold til tomta

—l Offentlig avløpsanlegg

gigg: 274 :l Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja [n] Nei

27-3 Foreligger utslippstillatelse? Ja [n] Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning J N -
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? [n] a U e' Éedlegg m'

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til rettgm

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasion B - l:l

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarseVnabomerknader/kommentarer til
nabomerknader c ` I:

Situasjonsplan/avkløringsplan D - E]

Tegninger plan. snitt, fasade (eksisterende) E - El

Tegninger plan.  snitt.  fasade (ny) E - E'

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet  SAK10 §  6-2 og pbl  §  21 -5 I — l:l

Rekvisisjon av oppmálingsforretning J - I:

Andre vedlegg Q — U

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg tilágjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn

/Warí/ /(4I4Qt/oévsful

00>’/vlyj/9Mx=I6§Ja’N 35

l eíbií I?
.i

l/ i   , f
Gje tas med b kkboksta

me; r  1?;//cm; 5z>eTm>

Adresse
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Telefon (dagtid) Mobiltelefon

7/.2 35'/7‘/Z//sT»2n¢} frie €00 //8’
Postnr. l Poststed L,

M55 Lm>sc2zoa>
E-post

Eventuelt organisasionsnr.
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Erklæring om arealoverføring

Opplysningene  i  feltene 1-3 registreres i grunnboken

1. Matrikkelenheten

_ Kommunenr. Kommunenavn
Avgivende

matnkkelenhet: 1543 Nesset

Kommunenr. Kommunenavn
Mottakende

matrikkelenhet: 1 543 Nesset

Oppgi arealet/volumets størrelse i  m’/m“

Omfatter overdragelsen ideell andel i el

tinglyst realsameie eller jordsameie?

Beskaffenhet:

1Bebygd E 2Ubebygd

Bruk av areallvolumz

l:l Ja Nei

B  Bolig- F  Fritids- V Forretning/ .
E] eiendom eiendom D kontor D I Indusm

Type bolig:

El FB Frittligg.  TB  Tomanns- E] RK Rekkehus/  BL  Blokk-
enebolig bolig kjede leilighet

2. Kjøpesum

Oppgi kjøpesummen som faktisk er betalt for arealet/volumet

kr

Omsetningstype

E 1 Fritt salg 2  Gave (helt El 3  Ekspro-

eller delvis) priasjon
El 4  Annet

3. Avgiftsgrunnlag

Oppgi arealet/volumets markedsverdi

kr

Underskrifter og bekreftelser på neste side

Statens kartverk - rev 12/09 (Bokmål) Erklæring om arealoverføring

Gnr. Bnr.

99 2

Gnr. Bnr.

98 3

Størrelse ideell andel:

Hvis ja, mà andelens
størrelse angis:

l:] LLandbruk D KOff. vei D  A  Annet

El AN Annet
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4. Erklæring om sivilstand m.v. for grunneier til den avgivende matrikkelenheten

1. Er grunneler(ne) glft eller reglstrert(e) partner(e)?

Ja  E] Nei Hvis ja må også spørsmål  2  besvares.

2. Er grunneleme gift eller registrerte partnere med hverandre og begge underskrlver som grunneiere?

Ja Nei Hvis nei må også spørsmål  3  besvares.

3. Gjelder overdragelsen matrikkelenhet som brukes som felles bolig med ektefelle(r)/registrerte partner(e)?

Ja IE Nei Hvis ja må ektefellen(e)/registrert partner(e) samtykke i overdragelsen.

5. Underskrifter og bekreftelser fra grunneier til den avgivende matrikkelenheten

Daígboóal? [sted

Fødselsnr/orgnr. Grunneiers underskrift 'Gjentas med blokkbokstaver

Obofl/7 W  % 5% My WM? gif /(7//curisas/7/20

Som grunneiers ektefelle/registerte partner samtykkerjeg i overdragelsen

Dato lEktefelleslregistrert partners underskrift Gjentas med blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år, og har underskrevet eller vedkjent seg sine(e) underskn‘ft(er) i mitt/vårt nærvær.
Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge.

1. vitneunderskrifl I  Gjentas med blokkbokstaver

%43§  s. Smo Ut . (Jeeves
Adresse

Imificíuocem \©\‘F 1  b9L75  \~\l'§<Bm\3‘§. _
2. vitneunderskrift  U IGjentas med blokkbokstaver

Évflit Mus if (425: ;e:<.1o~«Q 37% vMEREE x<JaesmoHQ
UAdresse

PCL(.«CuL_c"_ \/@_D(,K_-E}-\ (Qt AO L1 pg H»e¢<2_<.wq<0
KJ

6. Underskrift fra grunneier(e) til den mottakende matrikkelenheten

Dato  e grunneiere underskrift lGjentas med blokkbokstaver

X  /[6,/P’ I* * WWO; H*oL—HfioR6vJA‘A_E

x  «l 9/.5  -  f; X  7-v-jg %%—&J=¢,_.«3 720': Han-5028  G

Statens kartverk  -  rev 12/09 (Bokmål) Erklæring om arealoverføring Side  2  av  3



Erklæring om  arealoverføring

Opplysningene i feltene 1-3 registreres i grunnboken

1. Matrikkelenheten

_ Kommunenr. Kommunenavn
Avgivende
matrikkelenhet:  1  543 Nesset

Kommunenr. Kommunenavn
Mottakende
matrikkelenhet:  1  543 Nesset

Oppgi arealet/volumets størrelse i m‘/m‘

Omfatter overdragelsen ideell andel i et
tinglyst realsameie ellerjordsameie?

Beskaffenhet:

l:] 1Bebygd [Z] 2Ubebygd

Bruk av  areal/volumz

E] Ja E] Nei

B Bolig- F Fritids- V  Forretning/ .
eiendom eiendom kontor D l lndusm

Type bolig:

El FB Frittligg. TB Tomanns- E] RK Rekkehus/ BL Blokk-

enebolig bolig kjede leilighet

2. Kjøpesum

Oppgi kjøpesummen som faktisk er betalt for arealet/volumet

kr

Omsetningstype

1Fn'ttsa'9 U §..‘§'f'§§.‘J?§;" Cl  §n§§?§£°’E] 4 Annet

3. Avgiftsgrunnlag

Oppgi arealet/volumets markedsverdi

kr

Underskrifter og bekreftelser pà neste side

Statens kartverk  -  rev 12/09 (Bokmål) Erklæring om arealoverføring

Gnr. snr.

99 2

Gnr. Bnr.

98 3

Størrelse ideell andel:

Hvis ja, mà andelens

størrelse angis:

E] LLandbruk [:l K0ff.vei E A Annet

D  AN  Annet
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4. Erklæring om sivilstand m.v. for grunneier til den avgivende matrikkelenheten

1. Er grunneler(ne) gift eller reglslrert(e) partner(e)?

Ja Nei Hvis ja må også spørsmål 2 besvares.

2. Er grunneierne gift eller registrerte partnere med hverandre og begge underskrlver som grunneiere?

El Ja  D  Nei Hvis nei må også spørsmål  3  besvares.

3. Gjelder overdragelsen matrikkelenhet som brukes som felles bolig med ektefellemlregistrerte partner(e)?

El Ja El Nei Hvis ja må ektefellen(e)/registrert partner(e) samtykke i overdragelsen.

5. Underskrifter og bekreftelser fra grunneier til den avgivende matrikkelenheten

Dam TS!“
Fødselsnr./org.nr. lGrunneiers undzkrift IGjentas med blokkbokstaver

Som grunneiers ektefelle/registerte partner samtykkerjeg i overdragelsen

Dato I  Ektefelles/registrert partners underskrift Gjentas med blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at underskn'ver(ne) er over 18 år, og har underskrevet eller vedkjent seg sine(e) underskrift(er) i mitt/vårt nærvær.
Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge.

1. vitneunderskrift lGjentas med blokkbokstaver

%:EH\ C  Em Q M  ocawg
Adresse

‘xrxvxaicbwrcm tolk!  (  (o‘z’3r‘§ Héogu rum
2.  vitneunderskrift U lGjentas med blokkbokstaver

'Enger MQMÆQ âefægzfláflwn "33 T  Heree Fe /<dE»€&‘r® om;
Adresse

Qékl/C “K9-$VQ%€_!\ (Ol 3 ‘t'(_)3&.$n_5_,v\cfl

6. Underskrift fra grunneier(e) til den mottakende matrikkelenheten

Dato TMottakende grunneiers underskrift lGjentas med blokkbokstaver

Mb 4+ H: H éaj ma. ”14ucbd H: ms.» rce
,1?/.r—/7 hale “têmwågv 'TZ::e:‘g HOLTBOQ g
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 6/18 24.01.2018 

 
 
 
 

GID 058/001 - Oppretting av grunneiendom - Boligtomt - Dispensasjon 
 

Vedlegg 
1 Frådeling av bustadtomt - gbnr 58 1 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå 

kommuneplan 
3 Søknad om oppretting av ny grunneiendom 
4 Kart 
5 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
6 Tilleggsinformasjon fra søker  - GID 058/001 - Offentlig 
7 Jordlovsbehandling 
8 GID 058/001 - Klage på avslag - fradeling av tomt 
9 GID 058/001 - Fradeling av tomt. Jordlovsbehandling. Omgjøring av vedtak-  Jan Arve 

Evensen 
10 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova 
11 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av parsell GID 058/001 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 03.04.2017, om oppretting av grunneiendom, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 058/001.  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
LNF-sone til oppretting av ny grunneiendom, 2 dekar, fra eiendommen GID 058/001, til boligformål. 
Det gis dispensasjon da Nesset kommune mener fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Det legges til grunn; 

- Det anses å være tilfredsstillende gang- og sykkelveiforbindelse langs FV 660 inn til Eidsvåg 
sentrum 

- Omsøkte areal er ikke i konflikt med landbruksinteresser 
- Omsøkte areal ligger nær inntil annen boligbebyggelse 
- Sektormyndighetene har ikke varselet innsigelse til omsøkte areal. 

Det legges og til grunn at det er mangel på byggeklare tomter i Eidsvågområdet som gjør det  vanskelig å 
forutsi når det kan henvises til andre tomtealternativ.  
 
Vilkår: Før fradeling kan skje må det foreligge tillatelse fra Statens vegvesen om utvidet bruk av 
avkjørselen. Det er partene som er ansvarlig å søke om utvidet bruk.  
 
 
 
 

Arkiv: :058/001 
Arkivsaksnr: 2017/395-13 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Saksopplysninger 
Jan Arve Evensen og Ann Elin Evensen søker om oppretting av ny grunneiendom, ca 2 dekar, fra 
eiendommen GID 058/001, tomt til boligformål.  
 
Omsøkte parsell ligger i et område satt av til LNF-sone i kommuneplanens areadel.  

 
Omsøkte parsell ligger ca 2,5 km sørvest for Eidsvåg sentrum.  Avkjørselen opp til Vorpenes gård, ligger 
ca 50 meter fra gang- og sykkelveien som strekker seg inn til Eidsvåg sentrum.   

 
Bakgrunnen for søknaden er at grunneier ønsker å fradele boligtomt til datter for at hun kan bygge bolighus 
i nærheten av foreldrene. 



 
Vorpenes gård er registrert kulturminne (ID 87271). Omsøkte tomt ligger ca 160 meter i luftlinje fra 
gårdsanlegget. Det er ikke registrert fare for jord- og flomskred.  
 
Da søknaden dreier seg om fradeling av tomt som ikke faller inn under formålet i kommuneplanen må 
søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 
 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
« Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
Søknaden må vurderes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 jf. § 7 i naturmanfoldloven.  
- § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
- § 9. (føre-var-prinsippet) 
- § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
- § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
- § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke registreringer i Miljødirektoratets Naturbase eller i Artsdatabankens artskart for omsøkte areal. 
Sektormyndighetene er gitt anledning å komme med uttalelse til søknaden. NVE har ingen merknader. 
Møre og Romsdal fylkeskommune peker på at dispensasjoner for boligbygging i LNF område i nærområde 



til Eidsvåg kan bidra til å undergrave boligutvikling i regulert område. Dette bør legges til grunn i 
vurderingene at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Omsøkte areal kan ha 
potensiale for arkeologiske funn. Dette må undersøkes før det eventuelt tillates bygging på tomta.  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir råd om at nye boliger bør etableres i område som i kommuneplanen 
er satt av til boligformål og ikke i LNF.  
Statens vegvesen har pekt på at avkjørselen opp til Vorpenes gård ikke har tilstrekkelig frisikt og pr i dag 
vil en søknad om utvidet bruk av avkjørselen ikke bli innvilget. 
 
Vurdering 
Omsøkte areal ligger i nærheten av området der det tidligere er gitt tillatelse til bygging av to bolighus.  Det 
er ca 50 meter til fullstendig gang- og sykkelveiforbindelse inn til Eidsvåg sentrum for disse tomtene.  
 
Nesset kommune har i løpet av 2017 godkjent to reguleringsplaner for fremtidig boligbygging i Eidsvåg. 
Disse områdene er pr i dag ikke opparbeidet med byggeklare tomter.   I utgangspunktet bør kommunen ha 
en restriktiv holdning til å gi dispensasjon til boligbygging i LNF-områder. Dersom det blir mange slike 
søknader vil det kunne bidra til å redusere mulighetene for økt boligbygging i regulerte boligområder.   Når 
det gjelder boligbygging i Nesset fremgår det av årsmeldingen for 2016 følgende statistikk for de fire siste 
årene. 
 

 2016 2015 2014 2013 
Behandlede saker 71 69 111 120 
Nye bolighus 3 0 5 6 
Nye leiligheter 15* 0 6 13 
Nye hytter 3 7 9 17 

 13 av disse 15 nye leilighetene ble bygd i to av de nye bolighusene.  
 
Omfanget av bygging av nye eneboliger i Eidsvåg er relativt lavt. Rådmannen er av den oppfatning at så 
lenge det ikke er startet med å legge til rette for infrastruktur i de regulerte boligområdene bør en kunne ha 
en noe mindre restriktiv holdning til andre tomtealternativ.  
Omsøkte areal ligger ca 2 km fra sentrum. Rådmannen legger til grunn at det er tilfredsstillende gang- og 
sykkelvei forbindelse fra Vorpeneset og frem til Eidsvåg sentrum.  Dette er et viktig moment for å kunne 
vurdere boligbygging i området. 
 
Konsekvensen ved å ikke imøtekomme søknaden er at kjøper av parsellen må utsette tidspunktet for å starte 
boligbygging.  
 
Når det gjelder utilfredsstillende sikt ved avkjørselen opp til Vorpenes gård mener rådmannen dette er 
forhold som lar seg løse. Rådmannen setter som vilkår at det må foreligge godkjent dokumentasjon fra 
Statens vegvesen før fradeling kan skje.  
 
Den omsøkte parsellen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til landbruks-natur- og 
friluftsliv. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er særlige natur- og friluftsinteresser knyttet til 
område, så her må det være landbruksinteressene som gjør at området er satt av til LNF-området. 
Landbrukssjefen har i delegert vedtak, jfr brev av 16.10.2017, vurdert landbruksinteressene og kommet 
frem til at ei fradeling ikke vil forringe mulighetene for videre jordbruksdrift.   
 
 



 
 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige.  
Betydning for folkehelse 
Ved tilrettelegges for boligbygging legges grunnlaget for tilhørighet, bolyst og trivsel for flere innbyggere. 
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Nesset kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 58/1 – fråsegn 
ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Planfagleg vurdering 
Vi er samd i saksbehandlar si vurdering av at dispensajonar for bustadbygging i LNF-
område i nærområde til Eidsvåg, kan bidra til å undergrave bustadutvikling i regulerte 
område. Eit positivt vedtak kan gi presedens-verknad for seinare søknader. Dette bør 
leggast vekt på i vurderinga av om fordelane med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Ulemper for landbruksinteressene i området synes ikkje å vere større, jf. 
jordlovsbehandling. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Vi kjenner ikkje til automatisk freda kulturminne på tomta, men vurderer området til å ha 
eit visst potensial for funn. Ut frå lidar og flyfoto kan det sjå ut til å ha vore steingardar 
og moglegvis tufter i området, men vi kjenner ikkje opphavet til desse strukturane. 
 
Kulturminnelova gir ikkje heimel til å krevje ei arkeologisk undersøking i samband med ei  
slik frådeling, men dersom det er aktuelt å oppføre ny bustad vil vi rå til at dette forholdet 
blir avklart før ei eventuell frådeling. Alternativt må ein i dispensasjonsvedtaket stille krav 
om at ein eventuell byggesøknad vert sendt fylkeskommunen for avklaring før 
iverksetting av tiltak. Vi gjer merksam på at eventuelle funn kan få verknad for korleis 
tomta kan nyttast, og at det av den grunn vil vere tenleg med tidleg avklaring.  
 
Vi gjer merksam på at dette er rekna som eit mindre, privat tiltak; søkjar vil difor ikkje 
bli belasta med kostnader knytt til ei eventuell registrering, jf. kulturminnelova § 10, 
første ledd.  
 
Dersom ein ønsker å gå vidare med saka vil vi rå til at søkar tek direkte kontakt med 
kulturavdelinga i fylkeskommunen for nærare avklaring. 
 
Kulturminne frå nyare tid 
Tiltaket vil ikkje kome i direkte konflikt med nyare tids kulturminne. Hovudbygningen på 
nabogarden (gbnr. 58/13), Vorpenes gard, er freda med heimel i kulturminnelova § 15. 
Det er tilsynelatande ingen konflikt mellom fredinga og frådeling av parsell på gbnr. 58/1. 
Vi ber om at eit eventuelt nytt bustadhus vert utforma med omsyn til den freda 
bygningsmassen. Med dette meiner vi særleg takform, mønehøgde og møneretning.  

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2017/395-9 06.11.2017  143058/2017/DISPENSASJON/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39  30.11.2017 
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Vi gjer merksam på at det er ønskeleg med ei restriktiv haldning til liknande søknader i 
området. 
 
 
Konklusjon 
Kommunen må vurdere ulempene eit positivt dispensasjonsvedtak kan ha for 
bustadutvikling i regulerte område i Eidsvåg. 
 
Dersom det blir gitt løyve til frådeling, må gjennomføring av ei eventuell arkeologisk 
undersøking avklarast før det blir gitt byggeløyve. 
 
 
 
 
Med helsing  
  
  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 
plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Automatisk freda kulturminne:  arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29 
Kulturminne frå nyare tid:  rådgivar kulturvern, Frida Aakervik Berg, tlf. 71 28 03 28 
 
 
 
Kopi: 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Fra: Sande Ole-Jakob (ojs@nve.no)
Sendt: 24.11.2017 09:49:57
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Ingen merknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av parsell GBnr 58/1 - Nesset
kommune
Vedlegg: image001.png
iser til brev datert 06.11.2017 som gjelder søknad om dispensasjon for deling av eiendom GID 58/1.
 
NVE har ingen merknader i saka.
 
Med helsing

Ole-Jakob Sande
Senioringeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 45/90 88 78 30 
E-post: ojs@nve.no
Web: www.nve.no 

 



i:i a a*
7'0 ba” Nullstill

Søknad  om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 3;.PmmnET
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3  
Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? m Ja Nei

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? We [D] Nei

Hvis ja. så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl  §  21-7 tredje ledd

Nabovarsling. jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett  5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nel

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt l kommunen

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder
Gnr. l Bnr. I Feslenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr.  I  Bolignr. lKommune

Eiendonil gå? /

byggested Adresse Postnr. l Poststed

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl §  20-4  og SAK kap. 3

h  ̀Flbygg < 50  m* [U] Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m* ID] Skilt/reklame (SAK10  §  3-1 d)

Driftsbygnlng i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 ma, jf. pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet
Tiltakets art _ _  _ _

Riving av tiltak som nevnt i SAK10  §  3-1

Oppretting/endring Grunn- Anleggs- Festegrunn .
Hav matrikkelenhet eiendom [ü] eiendom over 10 år [ü] Ar°a'°Ve””""9
D] Annet:

Beskriv `
Planlagt bruk/formål %  A  J] -á-n t'

1
Areaidleponerlng

Sett kryss for gjeldende plan

Pumstatus Emealdel av kommuneplan [D] Reguleringsplan [ü] Bebyggelsesplan

mv' Navn på plan

/@’Lo¢oo4.o(/1/(1, amafldd
A I BYA eksisterende  I  BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende l BRA nytt Sum BRA Tomleareal

rea

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning flnnes på   eller kontakt kommunen

Grad av
utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? U Ja [E Nei Vedlegg nr.

M3339.-lng Hvis ja. må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  '

av  tiltaket
Kan vann- og aviøpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja W Nei Vewegg nn

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  ‘

Mlnste avstand til nabogrense m

Avsnmd Minste avstand til annen bygning m

Minste avstand til midten av vei m Dette skal vises på situasjonsplanen
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Krav til byggegrunn (pbl  §  28-1)
Flom Skal byggverket plasseres l flomutsatt omrâde?

(TEK10 § 7-2) "Fl Ne‘ E] J”
skred Skal byggverket plasseres l skredulsett omrâde?

_ Vedlegg nr.

(TEK10 §  m) E] Na' [D] Ja
Andre natur- Foreliggar det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?

Vedlegg nr.

09  m“l°f°"h°'d Nei  I  Ja Dersom ja, beskrív kompenserende tiltak i vedlegg Vedlegg m'
(pbl §  28-1) E

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/endret Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

dk t . . . . . ~ .
vegloven a oms D] Riksveg/fylkesveg Er avkiøringstillatelse gitt? Ja Nei

ggl4§°;3_4 E] Ja [D] Nei D] Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? I Ja Nei

Dlflvat veg Er  vegrett sikret ved tinglyst erklænng? U Ja  D] Nei

Overvann Takvann/overvann føres til: E] Avløpssystem [u] Terreng

Feltene Vannforsyning' og 'Av/øp' skal kun fylles ut for driftsbygning i  landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.

Tilknytning i forhold til tomta

Vann- E' Offentlig vannverk [:l Privat vannverk' '  3°f“"“ áflye Øléf é-2L¢u—¢, ,

fc:;s§y§ni2l1791 Annen privat vannforsyning, innlagt vann- ØGJØfl/é áoéæ . uzácu' _,,e(,.,44__4’_

274 ' Annen privat vannforsyning, ikke innlagt venn' ` _ '

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning ller E] Ja [E] Nei Vedlegg m.
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q '

Tilknytning i forhold til tomta

m Offentlig avløpsanlegg

Alli: 27 2  j Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja [D] Nei
P - .
27.3 Foreligger utslippstillatelse? Ja [D] Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning J N i
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? [n] a  E' e âdægg m'

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til rergkvgm

Dispensasjonssøknaderfinnvilget dispensasjon B -

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknaderlkommentarer til
nabomerknader C `

Situasjonsplanlavkiøringsplan D —

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E -

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E -

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet  SAK10 §  6-2 og pbl § 21 -5 I —
DDDDDDDD

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning J ~

Andre vedlegg Q -

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

`Fltakshaver forplikter seg til  à  gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

0%/ flew; c':‘uExI§9K/
Adresse Postnr. l Poststed

Dato lunders  ' E-post

03 M/'7 ///vvczwiw.
Gjentas med blokkbokstaver

Navn Telefon (dagtid) Mobiltelefon

Eventuelt organisasjonsnr.

Blenkett 5153 Bokmål O Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.01.2016 Side  2  av 2
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standard _ q  n T' --" ' Byggblankett 5880    norge . _ -

Rekvisisjon av oppmåfingsforretning Vedlegg Kommunens sak-fjournalnr. Oppdragnr.

Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m J;

Eiendom, byggested
Gnr. 5-3 l Bnr. I/ `l Festenr. ‘I Seksjonsnr.

Adresse P’o§tnI‘. Poststed

Oppretting av
mfllflkkfilfiflhfli RI Grunneiendom W Anieggseiendom J Festegrunn over 10 år  1  Arealoverføring

Saksbehandling

EA. Rekvisisjon av oppmàiingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkeienhet.

l:] B. Utsettelse av oppmàiingsforretning etter pbl § 21-9 siste ledd.

El Q  Søknad om matrikuleríng med utsatt oppmàiingsforretning (jf. matrikkelloven §  6  andre ledd, forskriften § 25).
Kommunen setter en frist for når oppmálingsiorretningen skal være fullført (fristen er maksimalt 2 àr fra tillatelsesdato).

Ønsket dato for forretningen i C:

Kommentarer til avkrysningene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C

Underskrift/Fakturaadresse  '
Registrert eier/fester

J4/U 4784/E fixfixrseq
Fakturaadresse Postnr. Poststed

Ev. org.nr. Telefon Faks E-postadresse

333o<//7 .
" Gjelder tíltaketfforretningen "areaioverføring", underskriver andre aktuelle parter pa/side  2

Vellednlng I  bruk ev rekvisisjon for søknadspliktige tiltak

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype  A  medfører iverksetting av arbeid med oppmàiingsforretning

sakstype A  fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkeienhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og!
eller at vedtatt forhándsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas § 35 avtales maatrikkulering ut over Ieveringstide på 16 uker, men ikke
lengre enn 2 àr.
Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype  B  medfører at iverksetting av arbeid med oppmàiingsforretning, ut fra

søkers valg jf. pbl § 21-9, utsettes  i  inntil tre àr fra det tidspunkt tillatelse etter pbl § 20-1 pkt. m gis.

sakswpe B  Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
Pà det tidspunkt rekvirenten ønsker à iverksette oppmàiingsforretning, mà en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres

rekvisisjonen og sendes inn til kommunen pà nytt med avkrysning i boks A.

NB! Ved oversittelse av fristen jf. pbl § 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pbl  §  20-1 bokstav m bort.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype  C  innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller

S°"3‘VP° c endring av matrikkeienhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkeiføring med utsettelse av
oppmàiingsforretning etter matrikkeiiovens § 6 med tilhørende forskrift § 25, i inntil to àr.

NBI Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.
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1. Flekvlslslonen glelder oppretting eller endrlng av følgende matrlkkelanhet(er)

GnrJBnrJFestenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed Underskrift registrert eler

5g// V37}ae/wte/'— ’ 5‘/éo c9x2sm'24/K. %w(Z‘V,e,f;w.....

2. speslflkaslon av matrlkkelenhefier) som søkes opprettet

Opprinnelig elendom(mer) Ny elendom

'FormäVnæringsgr. Navn og
GnrJBnr/Festenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal "Areal status adresse på registrert eier

5g// r / Zefal 5/aaweu

F

r _

. , .. ._ _., __

_* ._ _  ._ _  _  __

_ . .  .  . ...p  _.  _ __  _..._

_  _ .. _,_____  _

_ _  _ __.-.  ,4, _ . __  ,  _

r FormáVNæringsgruppe  =  se opplysningsblanketten side  2
"  Arealstrus  =  a) Egen eiendom, b) Tllleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi på egen linje areal og nr. pà parselleri ny matrikkelenhet)
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         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/395-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 17.07.2017 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad om deling datert 03.04-2017. 
 
Dette er en søknad om å få dele fra ei boligtomt på ca 2 da skogsmark fra bruket.  
 
Parsellen ligger som ei øy midt inne i et område med fulldyrka mark. Den må ha adkomst over denne 
fulldyrka marka. 
 
Adkomsten vil stykke opp marka og det vil gå med ca 0,2 da i adkomstvegen. 
 
Parsellen vil altså ligge som ei øy inne i den fulldyrka marka og vil kunne skape driftsproblemer for drifta 
av denne. Kommunen tenker da særlig på vansker i forbindelse med spredning av møkk. I tillegg vil 
adkomstvegen stykke opp ei mark og gi driftsulemper for drift av denne marka. 
Dessuten er denne øya med skog et ypperlig skjulested for ulike typer vilt. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling datert 03.04-2017 og til § 12 i jordloven og gir avslag på 
søknaden. 
Ei fradeling her vil gi driftsulemper for drift av den fulldyrka marka som omgir parsellen i tillegg til 
at adkomstvegen vil gå over fulldyrka mark og gi driftsulemper ved oppstykking av marka. 
Øya med skog er i dag et godt skjul for ulike typer vilt. 
 
Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage skal sendes til kommunen innen 3 uker fra dette 
vedtaket er mottatt. 
 
Det er behandlingsgebyr på delingssaker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-. 
Faktura blir ettersendt søker. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Jan Arve Evensen 
Vorpeneset 21 
6460  Eidsvåg I Romsdal 
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         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/395-6 Gunnar Astad, 71 23 11 82 16.10.2017 

GID 058/001 - Fradeling av tomt. Jordlovsbehandling. Omgjøring av 
vedtak-  Jan Arve Evensen 

Kommunen viser til vedtak i saken datert 17/7-17, til klage på vedtak og til synfaring på bruket den 2/10-
17. 
På synfaringa såg eg at vegen til tomta ikkje vil øydelegge jord som var i drift. Vegen vil gå langsetter den 
drevne kanten. Arealet nedanfor denne kanten er for bratt til at dagens hausteutstyr kan drive arealet. 
 
Kommunen gjer derfor om sitt vedtak i saken. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling datert 03.04-17, til klage datert 3/8-17 og til synfaring 2/10-
17. Vi viser og til § 12 i jordlova. 
På grunnlag av det jordbrukssjefen såg på synfaringa 2/10-17 gis det tillatelse etter jordlova å dele 
fra ca 2 da skogsmark som tomt for bustad fra eiendommen 58/1. 
 
Dette er jordlovsbehandlinga av saken. I tillegg skal den behandlast etter plan og bygningslova.  
Det er Hogne Frydenlund som er sakshandsamar på denne siste delen. 
 
 
Helsing 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Jan Arve Evensen 
Vorpeneset 21 
6460  Eidsvåg I Romsdal 
 
 

 



Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Namn på .............. ..... .... ..

Naturgitte

forhold

Omgjevnad

Vass-

forsyning

D)WOD.

f

I

d

a

C

Er  det knytt risiko til følgjande element? Ja

Dersom  JA -  kommenter  i  tabel/en  eller i eige  avsnitt/vedlegg.
Grunngje NEI etter behov.

Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred?

Er området utsett for større fjellskred?
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?

Er det fare for utgliding av omrâdet (ustabile grunnforhold)?

Er omrâdet utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til

auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?

Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekker,

overfløymíng i kjellar osb?

Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området?

Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev.

havnivåstigning som følgje av endra klima?

Treng det takast særskilte omsyn til radon?

Anna (Spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element? Ja

Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is  i  nærleiken?

Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløymíng i lågare-
liggande område?

Anna (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følg_jande element? Ja

Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?

Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere
ein risiko for vassforsyninga?

Anna (spesifiser)?

Nei

7< 7"7‘><>< x‘7<7< X7‘

Nei

X

%

K

Nei

K

K
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i  saker  etter plan- og bygningslova
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert  15.12.2016

Plan- og bygningslova  § 28-1  fastset krav om sikker byggegrunn, og §  4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga.

Føremålet er å gje grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik

det er frå naturen si side (fIaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarheit kan og oppstå som ei følgje av arealbruken -i og utanfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane. Fylkesmannen har lagt ved

nokre sjekkpunktar på siste side  i dette  dokumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurderast.

Bruk av sjekklista

Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarheit i arealplansaker.

Sjekklista er ikkje  i  seg sjølv ein ROS-ana/yse. For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må det gjerast sjølvstendige vurderingar. Dersom ein er usikker på om det føreligg

risiko, skal det hentast inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.

Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklista gjev størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre

områderegulering).  I  slike saker der risiko eller sårbarheit ikkje vert avdekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit.

Dersom risiko eller sårbarheit vert avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande vurdering av avdekte forhold. Sjekklista kan under same føresetnad brukast i

byggesaker og dispensasjonssaker, jf. krava i pbl.  §  28-1.

Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).

Fylkesmannen har samla dokument og Ienkjer til bruk i arealplanlegginga her:

http://www.fvlkesmannenho/More-og-Romsdal/Samfunnstrvggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingaz

htt : www.  islink.no
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Er  det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

a  Er området påverka av magnetfelt  over  O,4uT frå høgspentliner? X
Kraft- b  Er  det spesiell klatrefare  i  høgspentmaster? )\

f0fSVnin8 c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? f
d Anna (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

a Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i omrâdet? li

b  Vil utílsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggende

transportärer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området? K

Samferdsel  c  Er det transport  av  farleg gods til/gjennom omrâdet? jg

d  Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge

av naturhendelser? K

e Anna  (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

a Vil plana/tíltaket bli  ramrna  av, eller forårsake forureining i  form  av lyd,

lukt eller støv? ll

Miljø/ b  Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller
Landbruk permanent forureining i  området? K

c  Vil tiltaket  ta  areal  frå dyrka eller dyrkbar mark? )(

d Anna  (spesifiser)?

E, området Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

påverka] a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X

forureina b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? 7;

ffå lndustriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponering,

tidlefiafe C bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.? I*
bmk d Anna  (spesifiser)?
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Brann/-
ulukkes-

beredskap

Sårbare

objekt

Verksemds

risiko

Ulovleg

verksemd

C

3

a

b

c

d

Er  det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

Har området mangelfull sløkkjevassforsyníng (mengde og trykk)? K

Har området dårlige tílkomstruter for utrykkingskjøretøy? X

Anna  (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følg_jande element? Ja Nei Kommentar

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:

-  elektrisitet,
-  teletenester?

-  vassforsyning?

-  renovasjon/avløp? ?\

Er det spesielle brannobjekt i området? Å

Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar  i  området? ,»<

Anna (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X

Vil  utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder

(industriføretak etc.), utgjere ein risiko? y\

Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan representere ein fare? f

Anna  (spesifiser)?

Er det knytt risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar

Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? p.

Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? :n

Anna (spesifiser)?

""«_3_,J(.x-.4

'7

Sjekklista er gjennomgått den2_?:/_‘°- _w'av sign:  V ÆV/'fl
'i
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Debatthefte - KS spør, hovedoppgjøret 2018, IA, pensjon og 
bemanningsnormer 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet slutter seg til de synspunkter som fremkommer i saksutredningen på de enkelte 

spørsmål i KS debatthefte 2018. 
2. Kommunens representanter anmodes å videreføre disse synspunkter ved deltakelse på KS sin 

strategikonferansen.  
 
Saksopplysninger 
Debatthefte 2018 
Som forberedelse til tariffoppgjøret 2018 har KS utarbeidet et debatthefte. 
 
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på kommunens vegne. Det er 
Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatet. Dette krever bred forankring hos medlemmene, både 
gjennom gode politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise 
strategikonferansene som KS arrangerer. KS har sendt ut sitt årlige debatthefte med problemstillinger og 
spørsmål til kommunene knyttet til det forestående tariffoppgjøret. Kommunestyret har det overordnede 
arbeidsgiveransvaret i den enkelte kommune, og rådmannen legger frem problemstillingene og 
spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 
 
Vurdering av punktene i debatthefte 
I debattheftet for 2018 stilles fem spørsmål. Nedenfor følger KS sine spørsmål og Nesset kommunes svar. 
 
I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det kan forhandles om hele Hovedtariffavtalen (HTA), og det 
gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør. Hovedtariffavtalen er et sentralt virkemiddel for at 
kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere tjenester av god kvalitet.  
Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Dersom det ikke 
oppnås enighet i meklingen kan det bli streik.  
 
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det er 
Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS vedtekter skal 
Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av 
kommunens delegasjonsreglement at det er ordfører som avgir stemme på vegne av Nesset kommune. 
Særavtaleforhandlinger godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre.  
 
KS har nå sendt ut årets debatthefte for å sikre bred forankring hos medlemmene gjennom politiske 
prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  

Arkiv: :030 
Arkivsaksnr: 2017/1413-2 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte kommune, og rådmannen legger 
derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 
 
HOVEDTARIFFOPPGJØRET: 
Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres 
innenfor den disponible rammen? 
 
Når det gjelder HTA kapittel 4 ønsker Nesset kommune at generelle tillegg prioriteres. Det er også 
nødvendig at det i hver 2 årlige tariffperiode avsettes nok økonomiske midler til lokale forhandlinger. En 
slik pott er viktig for å kunne foreta nødvendige lokale lønnsjusteringer jfr. kommunens Lønnspolitiske 
plan. Lørdag- og søndagstillegget bør prioriteres med tanke på å kunne tilby bedre lønnsvilkår for å 
stimulere ansatte i turnus til å jobbe oftere enn 3. hver helg. 
 
Lønnsutvikling for ansatte som avlønnes i kapittel 4 blir ivaretatt via generelle tillegg og/eller heving av 
garantilønn og lokale tillegg. Dette sikrer ansatte i dette kapitlet en jevn lønnsutvikling. 
Vi ser også at enkelte utdanningsgrupper i kapittel 4 har hatt en betydelig lønnsutvikling som følge av 
samordning mellom undervisningspersonell og andre stillingsgrupper. Dette har vært en nødvendig 
modernisering og samordning, men det utfordrer lønnsbildet i kapittel 3 og 5. For ansatte som avlønnes 
etter reglene i HTA kapittel 3 og 5 er det kun lokal lønnsdannelse. 
 
PENSJON: 
Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig 
tjenestepensjon? 
 
KS’ nåværende mål for tilpasningene er at de: 
• gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne 
• bidrar til å begrense kostnadsveksten   
• gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 
• bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden 
• legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 
• sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor 
 
Nesset kommune ser nødvendigheten av at det spesielt legges til rette for mobilitet mellom offentlig og 
privat sektor. Fremtidens arbeidskraft ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv med hyppigere jobbskifte. Det må 
derfor legges til rette for dette gjennom samordning av private og offentlige pensjonsordninger.  
 
Ansatte vegrer seg i mange tilfeller for å gå ut av stillinger som har pensjonstilknytning til den offentlige 
pensjonsordningen og over til privat sektor og en privat pensjonsordning. Dette er årsak til at flere ansatte 
som ikke lengre har helse og/eller øvrig kompetanse til å stå i stilling ikke ønsker å gå over til egnet arbeid 
som de mestrer hos annen arbeidsgiver i privat sektor. Nesset kommune ber derfor KS jobbe aktivt for at en 
slik samordning blir mulig.  
Nesset kommune støtter at særaldersgrenser skal vurderes. Særaldersgrenser må tilpasses dagens arbeidsliv 
og den teknologiske utvikling. 
 
IA-AVTALEN: 
Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv? 
 
Myndighetene må legge til rette med økonomiske rammer som muliggjør særskilte prosjekt og utprøving.  
Partene må aktivt fortsette samarbeidet som er forankret gjennom IA avtalen. 
Aktivitetsplikten i sykefraværsperioden er skjerpet, og det må fortsatt settes fokus på partenes plikter. 
Fortsatt lokalt samarbeid, forankring og holdningsendring hos arbeidsgiver og ansatte vil være avgjørende 
for om vi lykkes med å redusere fraværet.  
 
Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighet og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til 
en nytenking og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid? 
 



IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og staten i 2001, for å bidra til redusert sykefravær, øke 
sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og heve eldre arbeidstakeres avgangsalder. Siden 
2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned, og det er utviklet flere virkemidler og regelendringer 
på nasjonalt nivå for å bidra til reduksjon av sykefraværet.  
 
I kommunesektoren har fraværet økt i samme periode, fra 8,4 til 9,6 prosent. Det vil si at ca. 1 av 10 er 
borte fra jobb hver dag på grunn av sykdom. Sykefraværet er spesielt høyt i enkelte kommunale 
tjenesteområder, som helse- og omsorg og barnehager. Det er imidlertid store forskjeller i sykefraværet 
mellom kommuner. 14, 5 pst av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. Dette er 
høyere enn for staten og privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt og er nå 63,9 
år mot 61,5 år i 2001. IA-avtalen har vært reforhandlet flere ganger og nåværende avtale utløper ved 
utgangen av 2018.  
 
Det stilles høye krav til kvalitet på tjenestene og medarbeiderne må inneha rett kompetanse. Når nødvendig 
kompetanse er nyttiggjort, er den kommunens viktigste ressurs. For at de som står utenfor arbeidslivet skal 
ansettes i ordinære stillinger i kommunen, må de fylle kravene til kompetanse i de ulike stillingene. 
Fremtidsanalyser viser at en stor andel av dagens yrker ikke vil finnes om relativt få år. NAV må ha tett 
dialog med kommunene om kompetansebehov. Personer som står utenfor arbeidslivet må ikke kvalifiseres 
til jobber som snart ikke finnes. Nesset kommune har forventninger om at staten tar et medansvar i forhold 
til de omstillinger som skjer.   
 
Kommunen kan være villig til å etablere praksisplasser dersom kostnad til lønn og opplæring dekkes av 
NAV. Slik kan kandidatene kvalifiseres til å søke på ordinære stillinger. Dagnes ordning med 
arbeidsutprøving er i mange tilfeller for ressurskrevende for kommunen. Det må være større fleksibilitet i 
de virkemidlene som er for å få folk inn i arbeidslivet. F.eks. fleksibilitet i tiltak og tilskuddsmidler fra 
NAV, med mulighet for å kombinere jobb og opplæring. 
 
BEMANNINGSNORMER OG KOMPETANSEKRAV 
KS spør i debattheftet om hvordan de på vegne av medlemmene skal forholde seg til nye forslag til 
bemanningsnormer og kompetansekrav. Bakgrunnen er flere lovkrav og forslag knyttet til bemanning og 
kompetanse.  
 
En bindende bemanningsnorm innebærer at kommunen må bruke ressurser på bestemte fagområder. 
Bindende krav på enhetsnivå vil kunne begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers handlingsrom. KS 
viser også til usikkerhet knyttet til om kommunen kompenseres økonomisk fullt ut ved innføring av slik 
normer. I noen tilfeller vil innføring av bemanningsnormer på et område innebære at man må omprioritere 
fra andre tjenesteområder. Eventuelle bindende normer må være utformet på et så overordnet nivå som 
mulig, og ikke knyttes til enhetsnivå. Bindende bemanningsnormer kan føre til mindre oppmerksomhet på 
effektiv ressursbruk, og vil i seg selv binde ressurser til kontroll og dokumentasjon og kan føre til flere 
statlige tilsyn. KS uttaler også at det er usikkert hvorvidt og hvor sterkt en nasjonal bemanningsnorm øker 
kvaliteten på tjenesten og har effekt på for eksempel elevenes læringsutbytte.  
 
Ansvaret for å utarbeide planer for overganger mellom barnehage, skole og SFO må legges til kommunen 
som barnehagemyndighet og det skal være likeverdig medvirkning mellom sentrale parter. Kommunene må 
få lovhjemmel til å forplikte ikke-kommunale barnehage- og skoleeiere til å delta i de rutiner og planer som 
er vedtatt lokalt i kommunen for godt koordinerte overganger til beste for barna. 
 
Kompetansekrav 
Skole  
Nye kompetansekrav for undervisning i basisfag. Stortinget vedtok 15. juni 2015 endring av 
opplæringsloven § 10.2 med virkning fra 1. august samme år. For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk 
tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet, må læreren ha 30 studiepoeng som er relevante for det 
aktuelle fag. På ungdomstrinnet er tilsvarende krav 60 studiepoeng. Kravet kommer i tillegg til 
tilsettingskravene. Fram mot 2025 forventes det at kommunen legger til rette for at tilsette i skolen får 
mulighet til å ta videreutdanning slik at de fyller kompetansekravene som er satt til undervisning i aktuelle 
fag. Dette krever økonomiske ressurser i tillegg til at det også skaper noen utfordringer for skolene når det 
gjelder å skaffe kvalifiserte vikarer.   



 
Helse og omsorg  
Fra 2017 er det krav om spesialisering av allmennmedisin for nytilsatte fastleger, og fra 2018 nye 
kompetansekrav for legevakt. Ved små legekontorer kan dette bli en utfordring når man tenker på 
rekruttering av nye leger. Erfaringsmessig er det vanskelig å rekruttere nye leger til legekontorer som i dag 
har forholdsvis få fastlegehjemler og i tillegg har en lokal legevaktordning.   
 
Når det gjelder kompetansekrav i pleie og omsorgstjenesten, sier også loven noe om dette. Kommunen skal 
ha sykepleiekompetanse i sin tjeneste. Å si noe ut over dette i forhold til omfang og norm blir vanskelig. 
Også her er det avhengig av organisering av tjenestene. I Nesset kommune sikres dette ved at det på turnus 
til enhver tid er sykepleier på jobb. Dette både i forhold til det som er planlagt og uforutsett fravær.  
 
Dersom det skal fastsettes bindende norm for bemanning og kompetanse, må denne være konkret og 
tydelig knyttet til pleieårsverk. Det er her den helsemessige kompetansen defineres, også sett i f.h.t lovens 
krav til forsvarlighet. Det bør skilles mellom pleieårsverk og årsverk knyttet til støttetjenester.  Det vil 
kreve god prosess med utredning i forkant, før slik norm fastsettes.  
 
Bemanningsnorm: 
Skolene  
Det sentrale spørsmålet hvilke kriterier og rammer regjeringen vil legge til grunn for oppfølging av avtalen 
mellom flere politiske partier om norm for lærertetthet, som ble fremforhandlet før jul 2017.  
 
Kostnadsberegninger for en ressursnorm i skolen avhenger av forutsetningene som legges til grunn, for 
eksempel hvilket skoleår det tas utgangspunkt i, om beregningene skal gjøres på skole- eller kommunenivå, 
om allerede tildelte midler til økt lærertetthet 1.- 4. trinn skal inngå o.a.   
 
En bemanningsnorm på skolenivå vil avgrense muligheten for lokale ressursprioriteringer mellom skolene.  
Slik sett vil en bemanningsnorm på kommunalt nivå gi rom for større fleksibilitet. Timer til 
spesialundervisning og særskilt språkopplæring må komme i tillegg til forholdstallet som den nasjonale 
bemanningsnormen skal regulere. Kun skoler som har gruppestørrelse 2 som er høyere enn normen på 
hovedtrinnene vil utløse ekstra ressurser.  
 
Helse og omsorg  
Pleie- og omsorgstjenestene i kommunen er lovpålagte tjenester. Det framkommer både i helse og 
omsorgsloven, pasientrettighetsloven og helsepersonell loven, et forsvarlighetskrav både i f.h.t. kompetanse 
og tjenesteleveranse. Det i seg selv tilsier at kommunene må ha en minstenorm både hva gjelder 
kompetanse- og bemanningsnorm, noe alle i praksis har jf. bemanningsplan og turnus for tjenesten.  
 
Tjenester i hjemmet: 
Det vil variere hvilken bemanning som er nødvendig for å tilfredsstille forsvarlighetskravet, alt etter 
pasientens tilstand og behov for helsehjelp. Det kan være utfordrende å definere bindende norm, spesielt for 
tjenester i hjemmet. Fram til nå har det ikke vært utarbeidet gode og enkle verktøy der nøkkeltall og 
styringsdata fra tjenesten kan systematiseres og brukes til å definere normtall. Digitalisering og utvikling 
innenfor elektronisk pasientjournal, gode iplos-data, samt registrering og overvåkning av 
velferdsteknologiske hjelpemidler direkte inn i pasientjournal vil gjøre dette enklere.  
 
Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak 
forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke? 
 
Utdanningene må inneha ledelsesfag. En stor del av stillingens innhold for flere av disse personalgruppene 
består av strategisk og daglig ledelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ikke gjort økonomiske vurderinger. 
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Til kommunene og fylkeskommunen
 
Distribueres til/spesiell interesse for: Ordfører, rådmann, personalsjef‐/medarbeider
 
 
Debatthefte – KS spør for 2018 er klar og er utsendt kommunene.  Heftet inneholder omtale av og spørsmål knyttet
til Hovedtariffoppgjøret 2018, pensjon, IA‐avtalen og bemanningsnormer.
Link til siden for heftet: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn‐og‐tariff/debattheftet‐for‐2018/
 
KS M&R oppfordrer alle kommuner til å behandle debattheftet. Frist for behandling og innsending til KS M&R er
satt til fredag 26. januar 2018. Send uttalen elektronisk, som word‐fil, til undertegnede eller ksmr@ks.no.
 
Svarene blir oppsummert av en arbeidsgruppe ledet av en rådmann oppnevnt av rådmannsutvalget, samt
fagpersonell fra kommunene. Heftet blir tema på KS M&R sin høstkonferanse 7. – 8. februar 2018, og svar fra M&R
behandles i fylkesmøtet før oversending til KS sin forhandlingsavdeling.
 
Vedlagt er en malsak som kan brukes om ønskelig.
 
Spørsmål kan rettes til undertegnede.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Alf Åge Berg
Seniorrådgiver
Senior Adviser
  
Epost Email: alf.age.berg@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 91 75 72 21
http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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