
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.03.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 12.00 

 
 
 
 
 Orientering om folkehelseprofil 2019 for Nesset v/folkehelsekoordinator Mari Husan 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Rolf Jonas Hurlen Lill Kristin Stavik 
ordfører sekretær 
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PS 18/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/19 Referatsaker



Fra: Ulrik Sverdrup Molton (ulrik@nessetvekst.no)
Sendt: 28.01.2019 15:10:49
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: Torvik, Anders (Kontakt); Klokset, Anne Grete; Morewood, Edmund (Kontakt); EVA SOLSTAD ALME
(eva_solstad_alme_2@hotmail.com); JAN STÅLE ALME (dynapack73@hotmail.com); Øverås, Kari P; Rindli,
Karianne (Kontakt); MAY TOVE BYE AARSTAD (may.aarstad@nessetpolitiker.no);
ole.m.aarstad@nessetpost.no; Hurlen, Rolf Jonas; Kvernberg, Svanhild (Kontakt); svein.roset@nessetpolitiker.no;
TORIL MELHEIM STRAND - ARBEIDERPARTIET (toril.melheim.strand@nessetpost.no)

Emne: Rapportering om bruken av avklaringsmidlane (hoppid) for 2018
Vedlegg: hoppid.no -rapportering 2018.pdf;Presentasjon av hoppid Nesset.pdf;Rådgivning 18.12.18.pdf
Til Nesset kommune
Vedlagd fylgjer utfylt oversyn over disponeringa av avklaringsmidlane for Nesset kommune i 2018 slik dette er
rapportert til Møre og Romsdal fylkeskommune, regional‐ og næringsavdelinga.
 
I tillegg er det lagt ved
 

ei orientering om hoppid‐arbeidet med oversyn over bruken frå oppstarten til i dag
oversyn over rådgjeving gjeve av hoppid‐kontoret til etablerarar i Nesset i 2017‐2018.

 
Dette til orientering.
 
Med vennlig hilsen

Ulrik Sverdrup Molton
ulrik@nessetvekst.no
Org.nr.: 986 916 008
Mobil: 957 22 818

 
 
p.s.: Kopi av denne sendinga er sendt til medlemmane i Tiltaksnemnda i Nesset



hoppid.no - fond
Oversikt for bevilgninger hoppid.no 2018
Tildelte midler 2018: 87 418kr                             

Restmidler fra tidligere år: 8 265kr                               

Disponert i 2018 -113 784kr                          

Utgåande balanse hoppid.no midlar 31.12.2018: -18 101kr                            

# Prosjekt Gründer(-e) Firmanavn epost-adresse

Bransje-

kode Org.-nummer

Etablerings-

dato Innvilga Utbetalt

Kultur 

næring

Beskrivelse tiltak - 

tilskot Forretningside Fase

Effekt-

vurdering Gründerhjelp Timar rettleing

1 08/18 Tor Erik Reinset 

Angvik

Angvik's Shapeup 

& Bodywork

torpower6@hotmail.com 85.510 920 212 737 10.01.18 6 000kr         0kr              Etablerings-

kostnadar og 

planlegging

Salg av tjenester innen «Corebar- 

og Tabata-trening» i Nesset og 

Sunndal

Utviklings-

fasen

Liten Rettleiing søknadar 5

2 09/18 Simone Tessa HT-Gjerde Nordmøre 

og Romsdal AS

simone.tessa@gmail.com 16.232 920 381 049 05.02.18 25 000kr       25 000kr     Etablerings-

kostnader og 

kompetanse-

hevende tiltak

Montering og salg av ferdig 

oppsatte gjerder til næringslivet, 

offentlige etater og privatmarkedet 

på Nordmøre og i Romsdal 

Initial-

fasen

Viktig Rådgjeving i samband med 

finansiering og marknadsføring
8

3 19/18 Tore Morstøl Nesset Mast AS tore@nessetmast.no 43.990 920 332 099 01.02.18 7 500kr         7 500kr       Etablerings-

kostnader og 

planlegging

Produksjon og salg av 

entreprenørtjenester til kraft- og 

telekommunikasjonsbransjene i 

Norge

Utviklings-

fasen

Viktig Rådgjeving/utvikling av 

forretningsplan og søknadar om 

finansiering

14

4 25/18 Marie Teigland Sjurgarden Marie 

Teigland

marie.teigland@gmail.com 02.200 997 553 001 05.11.11 25 000kr       25 000kr     25 000kr    Markedsføring, 

profilering og 

kompetanse-

hevande tiltak

Etablering av gardsbutikk og eige 

varemerke for sal av sauekjøt 

(gammelnorsk rase), sauepels, kjøt 

av ammeku (tiroler gråfe) og 

honning frå eigen gard

Initial-

fasen

Avgjerande Rådgjeving i samband med 

finansiering og marknadsføring
10

5 33/18 Stian Morewood Morewood AS post@morewood.no 68.209 919 419 997 16.08.17 17 284kr       17 284kr     Etablerings-

kostnader og 

kompetanse-

hevande tiltak

Salg og vedlikehold av 

varmepumper, samt service og 

vedlikehold av disse.

Utviklings-

fasen

Viktig Rådgjeving i samband med 

utarbeiding av søknadar
8

6 42/18 Ida Ovedie 

Flåhammer 

Lorentzen

I.O.F.L. - fotograf & 

dyretolk

ida_ovedie@live.no 74.200 921 866 844 11.12.18 15 000kr       15 000kr     15 000kr    Etablerings-

kostnadar og 

kompetanse-

hevande tiltak

Tilby profesjonelle fotografiske 

tjenester og produkter til bedrifts- 

og privatmarkedet i regionen. I 

tillegg tilby dyretolke-tjenester i 

M&R og Trøndelagsfylkene

Etablering

s-fasen

Avgjerande Rådgjeving/utvikling av 

forretningsplan og søknadar om 

finansiering

9

7 53/18 Erik Kvernberg 

Bersås

Ennå ikke registrert erikkb96@hotmail.com 18 000kr       0kr              18 000kr    Etablerings-

kostnadar og 

planlegging

Tilby salg av profesjonelle 

filmoppdrag til bedrifts- og 

privatmarkedet i Midt-Norge

Etablering

s-fasen

Utløysande Rådgjeving i samband med 

utarbeiding av søknadar. 

Kontaktformidling til 

oppdragsgjevarar og 

samarbeids-partnarar

11

SUM 113 784kr    89 784kr    58 000kr    65
Kulturnæringar sin %-vis del av tildelingane 51 %

På oppdrag for Nesset kommune:Eidsvåg, den 23.01.2019

Ulrik Sverdrup Molton

etablerarrettleiar i Nesset

mailto:torpower6@hotmail.com
mailto:simone.tessa@gmail.com
mailto:tore@nessetmast.no
mailto:marie.teigland@gmail.com
mailto:post@morewood.no
mailto:ida_ovedie@live.no
mailto:erikkb96@hotmail.com


Tilleggsinformasjon om hoppid i Nesset



i Nesset -
førstelinjetjeneste ved etablering av næringsvirksomhet

Etablereren får

• Inntil 10 timers gratis rådgivning

• Tilgang til opplæring og kurs

• Økonomisk støtte til avklaringstiltak

• Støtten har vært gitt til enkle markeds-
/produktundersøkelser, studieturer, 
mentorstøtte, konsulentbistand

Siden oppstarten i 2008 har det vært gitt 
støtte/tilskudd til 88 etablerere som til 
sammen har fått 818.035 kroner.

Hoppid-kontoret i Nesset åpnet av statsråd Giske i 2008



hoppid-tilskudd til etablerere 2008-2018 

ÅR ANTALL BELØP

2008 6 etablerere/tiltak 30.000

2009 4 etablerere/tiltak 24.000

2010 4 etablerere/tiltak 28.000

2011 7 etablerere/tiltak 36.000

2012 6 etablerere/tiltak 48.000

2013 8 etablerere/tiltak 88.300

2014 6 etablerere/tiltak 105.000

2015 12 etablerere/tiltak 96.691

2016 14 etablerere/tiltak 92.500

2017 12 etablerere/tiltak 151 760

2018 7 etablerere/tiltak 113 784

TIL SAMMEN 88 etablerere/tiltak 818 035



Nyetableringer i Nesset 2005 - 2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18 23 18 16 14 21 18 14 26 25 22 16 31



Ungt Entreprenørskap 
- Innovasjonscamp

• Innovasjonscamp I Nesset blir arrangert
for 11. gang i 2019

• Elevene arbeider i fire dager med en
oppgave gitt av en bedrift

• Presenteres på finalearrangement

• Vinnerne deltar på den regionale finale

• “Min kommune” er også en del av UE 
(Ordføreren – 4. årtstrinn

• Romsdalsbanken - privatøkonomi



LEIETAKERE:

• Beathe Bakken - Bakken & Urdshals

• Siri Kvernberg - CIVA AS

• Liane Schuldt - CIVA AS

• Kristin Flåhammer - FRU FLÅ

• Ivar Myhre – Ivar Myhre Consulting

• Dag Myklebostad – Nesset Vekst AS

• Ulrik Sverdrup Molton – Nesset Vekst AS



NESSET VEKST AS - RÅDGIVNING 2017 - 2018 Pr. 05.12.2018
Firma Forretningsområde Foretak Status Bistand

Bakken & Urdshals MNA advokater Juridisk bistand ANS I gang Etablering og omstrukturering

Berg Consultant Salg av IT-tjenester Enk I gang Etablering – Finansiering

Bergmesteren Raudsand AS Nasjonalt gjenvinningsanlegg AS Planlegging Omfattende engasjement

Braidden Maskin AS Bygg- og anleggsvirksomhet AS I gang Etablering – Finansiering

Brit Polden Sande Idéutvikling Enk I gang Kontaktformidling/finansiering

Butterfly Nordvest Salg av utstyr til hestemiljø Enk I gang Etablering – Finansiering

Bygdaservice SA Salg av tjenester, primærnæring SA Vurdering Innledende samtaler - samvirkeforetak

Bygdeopplevelser Markedsføring av lokale reiselivsbedrifter Prosjekt I gang Bistand ifbm. samarbeid og søkn.

Bygg2 AS Etablering av entreprenørselskap AS I gang Bistått med etablering

Bæstes Bakeri AS Bakerivirksomhet AS I gang Bistand forretningsmodell, søknader mv.

CIVA AS Thomas Berntsen Hurlen AS I gang Omstrukturering - utarb. søknad

Easy-Dekk AS Salgs- og serviceselskap AS I gang Flyttet til Nesset - etablert 2017

Eidsvåg Pizzeria Mustafa Yldiz Enk Vurdering Etablering – Finansiering

Eikesdal Eiendom AS Videreutvikling av eiendom AS I gang Søknader

Elena Finnset Etablering av atelier mv. Enk Vurdering Forretningsutvikling, næringsf. utr.

Enkeltperson I Konsulentvirksomhet AS Vurdering Etablering – Finansiering

Enkeltperson II Etablering av firma ? Vurdering Forretningsutvikling, søknader mv.

Firma I Produksjon basert på el-krafttilgang AS Vurdering Vurdering av lokalisering/egnethet

Firma II Film-/TV-produksjon Vurdering Vurdering av lokasjon

Firma III Produksjon basert på el-krafttilgang AS Vurdering Vurdering av lokalisering/egnethet

fjord atmosfære Etablering av kafé i Eresfjord AS I gang Finansiering/forretningsplan

Geir Aarstad Produktutvikling/etablering Enk I gang Idéutvikling - etablering av selskap

Gero Gleissner Karosseriverksted AS Vurdering Finansieringssøknad

Gunnhild Reitan Nytt reiselivsanlegg ? Vurdering Vurdering/avklaring

Hassan Ali Al Ahmad Etablering av importfirma Enk Vurdering Vurdering av ev. etablering

HT-Gjerde N&R AS Entreprenørselskap gjerding AS I gang Etablering – Finansiering

Ida Emelie Foto Etablering av fototjenester Enk I gang Etablering – Finansiering

Inger Mette Stenseth Prod.utvikl. fiskeskinn mv. AS Vurdering Avklaringsprosess

Ivar Myhre Consulting Etabl. av IT-bedrift Enk I gang Registrering, finansieringssøknad

JaBo Eiendom AS Eiendomsselskap AS I gang Finansiering, planlegging, avtaler

Langset Aqua AS (sus) Etablering/flytting AS Vurdering Etablering – Finansiering

Langset Mek AS Mekanisk industri AS I gang Reetablering

Langsetfeltet AS Boligområde AS I gang Etablering – Finansiering

Lokal/regional utvikler Salg av kraft/IT-prosjekt ? Vurdering Grunnleggende forutsetninger

M.I.N.Systue AS Etablering av konfeksjonsvirks. AS Vurdering Søknader - forretningsplan

Mardalsmoen Hyttefelt AS Etablering av hyttefelt AS Vurdering Bistand utvikling og investorstøtte

Mardøla Formidlingssenter Formidlingssenter i Eikesdal Prosjekt I gang Omfattende forstudie + forprosjekt

Marit Wadsten Mønsterbeskyttelse Nessetgenser Enk Vurdering Søknadsbistand

Morewood AS Salg og service varmepumper mv. AS I gang Etablering – Finansiering

Nesset Bilverksted AS Reetablering AS Vurdering Etablering – Finansiering

Nesset Mast AS Entreprenørselskap kommunikasjon AS I gang Etablering – Finansiering

Nordvest Portservice AS Etablering av servicebedrift AS I gang Etablering – Finansiering

Osman Dhaqane Etablering av tjenester Enk Vurdering Etablering – kompetanseheving

PE Strand Service AS Sal av kultur-og snekkertenester AS I gang Etablering – Finansiering

Pipefix AS Renhold/rehabilitering av piper AS I gang Finansiering/forretningsplan

Pål Ove Hånes Utvikling av app - reiselivsrelatert Enk Vurdering Produktutvikling - bistand.

Raudsand Bilverksted AS Etablering av bilverksted AS I gang Finansiering/forretningsplan

Remmen Møbelfabrikk AS Møbelfabrikk AS I gang Utviklingsalternativer/finansiering

Sirkulært Kompetansesenter AS Kompetansesenter AS I gang Omfattende engasjement

Sjurgarden Marie Teigland Produksjon og utsalg for lokalmat Enk I gang Finansieringssøknad

Svein Mathisen AS Viderutvikling YX Eidsvågkrysset AS I gang Søknader - utarbeid. forretningsplan

Stall Rydningen Guro Hoem Hippoterapi - ny tjeneste Enk I gang Søknader - kompetanseutvikling

TeMaBo Eiendom AS Eiendomsutvikling AS Vurdering Planlegging – Finansiering

Tor Erik Reinset Angvik Treningsforetak Enk I gang Etablering – Finansiering

Troldmyr Møbel AS Modernisering av produksjon AS I gang Planlegging – Finansiering

Tverli Dustless (sus) Virksomhet rustfjerning/renhold AS Vurdering Idéutvikling - etablering av selskap

Wenches Helse & skjønnhet Helse- og skjønnhetspleie Enk I gang Etablering – Finansiering
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Nesset kommune 
 

 

 

 

 
 
Forvaltning Vår ref: 2019000189 – 5 Dato: 19.02.2019 
Besøksadresse: Rauma rådhus, 
Vollan 8 

Deres ref:   

 
Til ordføreren 
 

Oppfølging regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk, Valldal 14. januar 2019  
 
Rovviltutvalget i Rauma består av lederne for de 5 beitelagene og en representant fra 
landbruksavdelingen i kommunen.  I møte 7. februar formulerte rovviltutvalget en 
uttale om oppfølging av temaet som ble drøftet under Regionalt folkemøte om 
rovdyrpolitikk i Valldal. Utvalget mener ordførerne i de 6 arrangørkommunene må 
kunne enes om en felles henvendelse til Klima- og Miljødepartementet med krav om 
reduksjon av jervebestanden ned til Stortingets vedtatte bestandsmål.  Uttalen fra 
Rovviltutvalget i Rauma ligger vedlagt. 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 

 
Med hilsen 
 
 
Rune Horvli  
skogbrukssjef    
direkte tlf.nr. 71 16 66 48 
rune.horvli@rauma.kommune.no 
  
 
Kopi til: 
 Frank Sve    

mailto:post@rauma.kommune.no
http://www.rauma.kommune.no/
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Kopi til: 
 Vedlegg: 
Oppfølging regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk,  Valldal 14. 
januar 2019 

19.02.2019 

 
 
 







Fra: Hurlen, Rolf Jonas (rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no)
Sendt: 21.02.2019 19:30:25
Til: Stavik, Lill Kristin Aspås
Kopi: Klokset, Anne Grete

Emne: VS: Trafikksikkerhet Gammelsetra i Nesset
Vedlegg: 
 

Fra: outlook_44FE9AA742B18043@outlook.com [mailto:outlook_44FE9AA742B18043@outlook.com] 
Sendt: onsdag 20. februar 2019 20:27
Til: Hurlen, Rolf Jonas <rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>
Emne: Trafikksikkerhet Gammelsetra i Nesset
 
 
Hei
I forbindelse med utfart til Rødfjellet har jeg registrert at det ofte oppstår farlige trafikksituasjoner rundt
parkeringen ved Gammelsetra Camping.
Det har også skjedd en dødsulykke her, uten at den hadde direkte årsak i vinterutfart.
 
Situasjon: Det oppstår kaos i forbindelse med for liten kapasitet for parkering ved stor vinterutfart og skirenn.
Biler parkerer enten med front eller bakende helt inn til hvitstripen. Ofte kommer barnefamilier ut av bilene med
barn og utstyr og må inn i vegbanen for å passere bilene som står parkert. Samtidig går biltrafikken forbi i 80 km/t.
Dette er så farlig at det bare er et tidsspørsmål før det oppstår alvorlige ulykker.
 
Forslag til løsning: Parkeringsplassen utvides mot nord slik at den minst kan ha dobbelt så mange
parkeringsplasser som i dag. Det bør også etableres et fysisk skille mellom vegbane/parkering, f.eks glidekant.
Det kan også legges til at grunneier er positiv til å avstå grunn til dette formålet.
Jeg ber om at ordføreren tar opp dette med aktuelle instanser. Tiltaket er ikke omfattende, men vil ha stor
trafikksikkerhetsmessig effekt.  
 
Med vennlig hilsen
Bjarne Bakken
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 20/19 07.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 
 
 
 
 

600286 Asfaltering kommunale veger 2017 - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalget uttalelse til prosjektrapport 600286 - asfaltering kommunale veger 2017 
2 Nesset prosjekt 600286 - revisors uttale 
3 Asfaltering kommunale veger 2017 - Sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 
Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018, for prosjekt 600286 Asfaltering 
kommunale veger 2017, slik den foreligger. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Sluttrapport av 22.3.2018, for prosjekt 600286 Asfaltering kommunale veger 2017, viser at 
prosjektet hadde en totalramme på kr 2 034 000. Regnskapet viser at det ble brukt kr 2 871 572. 
Prosjektet er fullfinansiert. 
 
Det vises til revisjonsrapporten av 19.11.2018, samt behandling i kontrollutvalget 3.12.2018. 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 

Vurdering 
 
Rapporten ble oversendt revisjonen 22.3.2018, men det har tatt noe tid før den ble ferdig 
behandlet av revisjon og kontrollutvalg. 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Arkiv: :Q14 

Arkivsaksnr: 2017/577-7 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2018-490/STA 1543-210 Molde, 10.12.2018 
 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600286 – 
ASFALTERING KOMMUNALE VEGER 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 03.12.2018 i sak PS 35/18 behandlet prosjektrapport 600286 – 
Asfaltering kommunale veger 2017 med en kostnad på kr 2 871 572 inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 19.11.2018.  
  
Prosjektet har 2 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 
137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.   Det siste 
vedtaket er gjort i kommunestyresak 64/17 den 14.09.2017. Totalrammen for prosjektet ble på kr 2 
034 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et merforbruk på kr 837 572. 
   
Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med lånemidler. 
 
Det fremgår ikke av prosjektrapporten når prosjektet var ferdistilt. Prosjektregnskapet er avsluttet 
31.12.2017.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600286 – Asfaltering kommunale veger 
2017 stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
 
Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 
 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 19.11.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 600286 
– Asfaltering kommunale veger 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 2          Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

03.12.2018 
 

  
 
 

 

 Jostein Øverås(s)  
 leder  
 
Kopi: 
Formannskapet 
Rådmann 
Økonomisjef 
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1. Innledning 
Det ble bevilget kr 1 000 000 til asfaltering av kommunale veger i 2017 i kommunestyret 15.12.2016 
gjennom bevilgning i økonomiplan 2017 – 2020. Sak om hvilken kommunale veger som skulle 
prioriteres for asfaltering i 2017 ble lagt frem til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) den 
23.5.2017. TNM vedtok at gamle Gussiåsvegen skulle asfalteres i 2017. 
 
 

2. Bevilgning/ politiske vedtak 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato Beløp saksmappe 

2016 K 137/16 Økonomiplan 2017 – 2020 15.12.2016 1 000 000 2016/458 

2017 K 64/17 Asfaltering av gamle Gussiåsvegen 14.09.2017 2 034 000  2017/577 - 3 
 
Utvalg for Teknisk, Næring og Miljø vedtok at Gamle Gussiåsvegen skulle prioriteres for asfaltering 
i 2017 (Sak TNM 14/17 ephorte 2015/577-1). 

3. Offentlig anskaffelser 
Rammeavtale vedrørende asfaltarbeider for perioden 24.4.2017 – 23.04.2019 mellom NCC og Nesset 
kommune (ROR- Innkjøp) ble signert 19.4.2017 (ephorte 2017/589). Konkurranse ble gjennomført i 
sin helhet av ROR-Innkjøp. Innkjøp av asfalt på Gamle Gussiåsvegen var innenfor kontrakt i 
rammeavtalen. Bugge Maskin og Transport AS utførte forberedende arbeider før asfaltering. Bugge 
Maskin og Transport AS har rammeavtale (signert 6.6.2014) med Nesset kommune (ephorte 
2014/515). 
 
 

4. Gjennomføring av prosjektet 
Det ble hentet inn priser på forberedende arbeider som måtte utføres før asfaltering. Gamle Gussiås 
vegen var i svært dårlig stand, hvor fundamentet på vegen var ødelagt flere steder; stikkrenner 
måtte skiftes, kantskjæring, grøfting måtte utføres, m.m. Grunnet ekstra kostnader til forberedende 
arbeider ble det lagt frem sak til politisk behandling i kommunestyret (14.09.2017), hvor 
administrasjonen ba om ekstrabevilgning. Det ble bevilget kr 1 034 000, slik at totalt budsjettramme 
for prosjektet var kr 2 034 000. Når det forberedende arbeidet startet, viste det seg underveis at 
skader på veg fundament var større enn først beregnet. Disse skadene ble utbedret ved reparasjon og 
utskifting av fundament og ved økt bruk av asfalt. Asfalteringen skjedde over en kort periode (30 
timer), og avtalen med entreprenør var ikke god nok for å følge opp budsjettet til prosjektet. For å 
forhindre at dette skjer i fremtiden har vi innført en ny rutine for å ha budsjettkontroll ved 
asfalteringsarbeider. Det ble asfaltert totalt 1 850 meter på Gamle Gussiås. 
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5. Mengdeoversikt 
 

 
Tiltak  Mengde Beregnet mengder Utført mengder 

Asfaltering Gamle Gussiåsvegen    

 AGB11 80 – 100 kg/m2 tonn 1 300 1 848,36 

Klebing m2 10 000 13 628 

Reparasjon av veg fundament    

Klargjøring før asfalt 8 tonn gravemaskin t 30 48 

Klargjøring før asfalt 8 tonn gravemaskin t 30 46,5 

Traktor til massetransport t 20 48 

Lastebil til massetransport t 20 47 

0 – 120 mm grovkult levert  M3 10 20 

0 – 32 mm veigrus levert M3 100 360 

Skifte av stikkrenner    

Graving for stikkrennebytte t 12 22 

Lastebil til massetransport stikkrenneskifte T 4 4 

0 – 120 mm grovkult levert for stikkrennebytte M3 10 10 

0 – 32 mm veigrus levert for stikkrennebytte M3 22 20 

400 mm anleggsrør (stikkrenne) M 10 10 

Valsing for stikkrenneskift T 2 2 

Grøftrensk før asfaltering M 1 800 1 800 

Kantrensk før asfaltering M 3 600 3 600 

 

6. Økonomi 
Budsjett inklusiv budsjettkorrigering for prosjektet var på kr 2 034 000. Regnskapet ble kr 2 871 572, 
en merforbruk på kr 837 572.  
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader -
2 Bygning -
3 VVS -
4 Elkraft -
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs 2 297 257,50
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) -
9 Spesielle kostnader (mva) 574 314,38

Prosjektkostnad 2 871 571,88

 
Prosjektet ble ikke gjennomført innenfor budsjett. Prosjektet er fullfinansiert.  
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 21/19 07.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 
 
 
 
 

600322 Vakt- og mannskapsbil, brann - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalget uttalelse til prosjektrapport 600322 - vakt- og mannskapsbil, brann 
2 Nesset prosjekt 600322 - revisors uttale 
3 Sluttrapport prosjekt 600322 Vakt- og mannskapsbil, brann 

 

Rådmannens innstilling 
 
Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 23.3.2018, for prosjekt 600322 Vakt- og 
mannskapsbil, brann, slik den foreligger. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Sluttrapport av 23.3.2018, for prosjekt 600322 Vakt- og mannskapsbil, brann, viser at prosjektet 
hadde en totalramme på kr 5 375 000. Regnskapet viser at det ble brukt kr 5 354 006.  
Prosjektet er fullfinansiert. 
 
Det vises til revisjonsrapporten av 7.11.2018, samt behandling i kontrollutvalget 3.12.2018. 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 

Vurdering 
 
Rapporten ble oversendt revisjonen 23.3.2018, men det har tatt noe tid før den ble ferdig 
behandlet av revisjon og kontrollutvalg. 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Arkiv: :M80 

Arkivsaksnr: 2015/1235-9 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2018-489/STA 1543-210 Molde, 10.12.2018 
 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600322 – VAKT- 
OG MANNSKAPSBIL, BRANN 
 
Kontrollutvalget har i møte 03.12.2018 i sak PS 34/18 behandlet prosjektrapport 600322 – Vakt- 
og mannskapsbil, brann med en kostnad på kr 5 354 006 inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 23.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 07.11.2018.  
  
Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 
156/15 den 17.12.2015 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2016-2019.   Det siste 
vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av 
økonomiplan 2017-2020.  Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 375 000.  Prosjektregnskapet 
viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 20 994. 
   
Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med lånemidler. 
 
Leveringstid for prosjektet var 17.11.2017.  Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600322 – Vakt- og mannskapsbil, brann 
stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
 
Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 
 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 07.11.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 600322 
– Vakt- og mannskapsbil, brann. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 2          Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

03.12.2018 
 

  
 
 

 

 Jostein Øverås(s)  
 leder  
 
Kopi: 
Formannskapet 
Rådmann 
Økonomisjef 
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Nesset Brann og Redning hadde utdaterte kjøretøy og utstyr, samt brannstasjoner som trenger 
oppgradering. Molde brannvesen utførte vernerunde i 2014 hvor mangler og avvik ble påvist. 
Utbedring og oppgradering av kjøretøy og utstyr var nødvendig for å opprettholde en 
tilfredsstillende og god beredskap for befolkningen i Nesset kommune. 
 

Vedtak 
Kommunestyret vedtok i møtet 19.11.2015 i sak K95/15  (2015/1235-1) : 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. 
mva. 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva. 
3. Administrasjonen utarbeider plan for utbedring av Eresfjord brannstasjon. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen og legges frem til behandling i første møte i TNM i 2016. 
4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 
5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 
 
Fra økonomiplan 2017-2020 i sak K 137/16: 
Vakt- og mannskapsbil, brann – prosjekt 600322 
Prosjektet gjelder innkjøpt og rullering av brannbiler i Nesset kommune, jf. kommunestyrets møte 
19.11.2015, sak 95/15. Det skal kjøpes inn nye biler i Eidsvåg og rulleres biler fra Eidsvåg til 
Eresfjord. Prosjektet har vært under utarbeidelse, og innkjøp av biler har vært utlyst på Doffin. Det 
er lang leveringstid på bilene, og disse er ventet levert i 2017. 
Det er behov for kr 5 375 000 i 2017 for å gjennomføre prosjektet. 
 
Saker vedr. bevilgning: 

År Følgende vedtak er gjort om bevi lgning: Dato Beløp saksmappe

2016 K 156/15 Økonomiplan 2016-2019 17.12.2015 5 375 000 2015/1077-61

2016 K 108/16 buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2016 20.10.2016 -5 375 000 2015/1077-133

2017 K 137/16 Økonomiplan 2017-2020 15.12.2016 5 375 000 2016/458-74  

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
Det ble for hver bil holdet egen tilbudskonkurranse. Anskaffelsen ble gjennomført av ROR-innkjøp, 
Molde. 
 
For utrykningsbil/røykdykkerbil/vaktbil  (det har vært brukt forskjellig navn for denne bilen). 
Denne anskaffelsen ble gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende 
forskrift om offentlige anskaffelser FOA del I . 
Det ble her sendt ut forespørsel til 3 aktuelle leverandører med frist for innlevering av tilbud innen 
19.09.2016 kl 13:00 
Fikk tilbud fra:  
 Harald Hustad & CO AS 
 Møller Bil Molde AS 
 
Forespørsel ble også sendt til Haukebø og Rødset AS, men de leverte ikke tilbud. 
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Valget av leverandør er basert på en totalvurdering av tilbudene i hht følgende kriterier: 
 
- Produktets utforming, praktiske løsninger og betjening av test fra lignende bil.    
- Chassi                                                       
- Påbygg                                            
- Garantier                                        
- Serviceavtale                                   
- Skap og innredning mm               
- Hytte/ kabin                                  
- Lakkering og merking                  
- Sirene/ blålys                                
  
Kriteriene er oppstilt i prioritert og vektet rekkefølge. 
 
Alle leverandørene fikk mulighet til å forbedre sitt tilbud i forhandlingsrunde.  
 
Ut fra ovenstående, har Nesset Brann og Redning valgt Møller Bil AS som leverandør basert på 
følgende tabell for karakterer og totalpoeng: 

Pris
Rang Leverandør SUM TOTAL ·        Produktets 

utforming, 
praktiske 

løsninger og 
betjening fra test 
av lignende bil. 

Chassis Påbygg Garantier Serviceavtalr, 
responstid, 

serviceavtale, 
kapasitet, pris 

per time og 
rabatter

Skap og 
innredning skap 

mm

Hytte/kabin Lakkering og 
merking

Sirene/ blålys

Vekt 100 % 30 % 25 % 15 % 10 % 5 % 5 % 5 % 3 % 2 %
2 Halrald Hustad & CO AS eks mva kr 644 872

Karakter 8,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00
Nyttepoeng 810,00 240,00 125,00 150,00 100,00 50,00 50,00 45,00 30,00 20,00

kr 796,14
1 Møller Bil Molde AS eks mva kr 705 963

Karakter 10,00 10,00 10,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Nyttepoeng 975,00 300,00 250,00 150,00 80,00 45,00 50,00 50,00 30,00 20,00

kr 724,06

Konkurranse 2016-10 DK:
Røydykkerbil

Tildelingskriterier
Kvalitet/løsningsforslag

Pris pr. nyttepoeng

Pris pr. nyttepoeng  
 
Kontrakt med Møller Bil Molde AS ble signert 25.10.2016. 
Det ble gitt tilbud på levering av bil innen 19 uker etter bestilling/kontraktsinngåelse + tid for 
påbygging. Bilen ble registrert 03.07.2017. Dette er å anse som leveringstidspunkt i hht kontrakt. 
 
For mannskapsbilen (brannbil) ble det lyst ut tilbudskonkurranse på Doffin den 14.06.2016. 
Anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA del I og III. Denne 
prosedyren gir alle interesserte leverandører mulighet til å levere tilbud. 
Tilbudsfristen ble satt til 01.09.2016 kl 13:00, med tilbudsåpning 02.09.2016 kl 09:00 
 
Fikk tilbud fra: 
 Egenes Brannteknikk AS 
 Braco AS 
 
Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på 
følgende kriterier: 
 
- Pris 
- Kvalitet/Løsningsforslag (med følgende kriterier i prioritert rekkefølge) 
• Chassis 
• Påbygg 
• Serviceavtale, herunder responstid, kapasitet, pris per time og rabatt på reservedeler 
• Garantier 
• Utdanning/opplæring, dokumentert 
• Skap og innredning i skap mm 
• Hytte/kabin 
• El. system/svakstrøm/sterkstrøm/Strømaggregat 
• Lakkering og merking 
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• Sirene/Blålys 
 
 
Kontrakt med Egenes Brannteknikk AS ble tildelt 10.10.2016 og signert 21.10.2016. 
I tilbudsbrevet for mannskapsbilen fra Egenes er deres estimat levering i løpet av tredje kvartal 2017. 
Leveringstidspunktet ble 17. november 2017. 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Prosjektet ble gjennomført av ROR-innkjøp og Brannsjefen i Molde kommune. 
 
 
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Vaktbil: 
Utlysning tilbudskonkurranse  06.07.2016 
Tilbudsfrist    19.09.2016 
Kontraktunderskriving   25.10.2017 
Kontraktsmessig leveringstid  Innen 19 uker + ombyggingstid 
Leveringstidspunkt   03.07.2017 
 
Mannskapsbil: 
Utlysning tilbudskonkurranse  14.06.2016 
Tilbudsfrist    01.09.2016 
Tilbudsåpning    02.09.2016 
Tildelingsdato    10.10.2016 
Kontraktunderskriving   21.10.2016 
Kontraktsmessig leveringstid  Tredje kvartal 2017 
Leveringstidspunkt   17.11.2017 
 

4.       MENGDER /SPESIFIKASJON 
Vaktbilen har følgende spesifikasjon: 
VW Amarok Aventura 3.0 V6 224hk. TDI med påbygg fra Egenes Brannteknikk AS 
 
Mannskapsbilen har følgende spesifikasjon: 
Scania P540 CB 4x4 HHZ med påbygg Egenes Brannbil TLF 3000/200 fra Egenes Brannteknikk AS 
 

5.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2017 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 5 375 000 
Regnskap 5 354 006 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 20 994 

 
Ut fra transaksjonene har økonomiavdelinga aktivert følgende for 2017: 
 
UR98004 VAKTBIL   kr     862 425 
UR98778 BRANNBIL  kr  4 491 581 
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Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Prosjektet er finansiert med låneopptak. 
 
 
 
 
 
 

6.       TEGNINGER OG BILDER 

 

Vaktbil: 
 



7 

 
 
 

 
 
 



8 

 
 
 
 
 

Mannskapsbil: 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 22/19 07.03.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  14.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 

   
 
 
 
 

Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Behov for økt ramme 
og endring av vedtak 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   

Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk 

av lånemidler (nytt lån). 

 

Saksopplysninger 
Det vises til sak i Nesset kommunestyre den 20.09.2018, PS 57/18. Det ble ved behandling av 
denne saken gjort følgende vedtak i Nesset kommunestyre; 

«Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, ivareta de 
ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til 
barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/98-2 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på øvresida trekkes ut slik at 
man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen rustes opp til dagens standard. 
Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den 
delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 

kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis høy prioritet for 
at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår.» 

 

Dette vedtaket er svært omfattende og langt mer kostnadskrevende enn vedtatt budsjettramme. 
Det har tidligere vært informert om dette i både formannskapsmøter og kommunestyremøte i 
forbindelse med orienteringer om investeringsprosjekter. Det er også mer enn hva Eresfjord 
barnehage har meldt behov for. Grunnlaget for budsjettrammen var at det skulle bygges til et 
tilbygg på omlag 100 kvadratmeter i en etasje mot sørvest, samt at det kunne utføres mindre 
tilpasninger i eksisterende lokaler.  

 

Kommunestyret vedtok ved behandling av PS 57/18 at den gamle avdelingen skulle rustes opp til 
dagens standard. Dette betyr å heve standarden til gjeldende teknisk forskrift, TEK17, noe som 
vil bli svært kostnadskrevende. Ved å bygge om eksisterende til TEK 17 vil det bli krav til blant 
annet energieffektivitet, noe som betyr omfattende ombygging i forhold til krav om 
isolasjonsevne, ventilasjon, vinduer m.m.  

 

Ved å utvide barnehagens uteområde til å omfatte også uthuset på nabotomten, vil kommunen 
måtte legge om strømforsyningen til dette uthuset, da dette i dag er forsynt fra Eresfjord 
bofellesskap (tidl. Eresfjord Trygdeheim).  

 

Det har vist seg at den beste muligheten for å bygge til Eresfjord barnehage er mot nord, dette på 
grunn av forhold i grunnen. Kommunestyret vedtok også at tilbygget burde vurderes mot nord. 
Dette vil gi et tilbygg i to etasjer på grunn av at terrenget skråner, hvorav hovedetasjen blir 
barnehage og personaldel, mens underetasjen blir et uinnredet lagerlokale. Barnehagen vil da 
ikke ha behov for uthuset som er lokalisert på nabotomta.  

 

På bakgrunn av at tilbygget blir i to etasjer, lar det seg ikke gjøre å dekke arealbehovet Eresfjord 
barnehage har i hovedetasjen innenfor vedtatt budsjettramme. For å beregne budsjett har vi 
Holte Kalkulasjonsnøkkel å støtte oss til. Dette er en prisbank, hvor det er innhentet 
gjennomsnittspriser i Norge, for bygging av en rekke typer bygninger. Basert på 
kvadratmeterpriser i denne prisbanken vil prosjektet ha behov for en budsjettramme på kr 
6 000 000. 

 

Tabell 1; budsjettbehov: 

Del av bygg Antall m2 Sum 



Barnehage, tilbygg 2 etasjer Ca 190 5 650 000 

Mindre ombygginger i eksisterende 
bygningsmasse 

- 350 000 

Totalt hele prosjektet  6 000 000 

 

Kostnadene inkluderer planlegging, innleid kompetanse, felleskostnader, reserver og marginer. 
Kostnadene er basert på Holtes kalkulasjonsnøkkel. 

 

Vurdering 
Det er forsøkt å finne gode løsninger for prosjektet innenfor budsjettrammen. 
Kostnadsberegninger for prosjektet viser at budsjettrammen er for knapp, selv om man tar ut fra 
vedtaket punktene om å ruste opp eksisterende bygningsmasse til dagens standard og utvidelse 
av barnehagens uteområde til også å innbefatte uthuset i tilknytning til bofellesskapet. Det 
vurderes derfor som mest hensiktsmessig å be om økt bevilgning for prosjektet, slik at 
arealbehovet til Eresfjord barnehage blir dekket. For å ha større handlingsrom til å finne gode 
løsninger innenfor ny totalramme, formuleres prosjektets vedtak noe enklere enn det 
opprinnelige vedtaket som ble gjort i sak, PS 57/18, Nesset kommunestyre den 20.09.2018. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Behovet for økt budsjettramme gir et økt lånebehov på ca. kr 1 540 000.  

 

Betydning for folkehelse 
Det har stor betydning for barnefamilier å ha barnehageplass i nærmiljøet til dere de bor. (Ref. 
sak i Nesset kommunestyre den 20.09.2018, PS 57/18.)



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 59/18 30.08.2018 

Utvalg for oppvekst og kultur 20/18 11.09.2018 

Nesset kommunestyre 57/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Rådmannens innstilling 
For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage.  

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  

 

Saksopplysninger 
Ved Eresfjord barnehage er det nå 19 barn som har plass, 11 barn over 3 år og 8 barn under 3 år. 
Det tilsvarer 27 plasser siden de under 3 år teller for 2 plasser. 
For barn under 3 år kreves det et areal på 5,3m2 pr barn og for barn over 3 år kreves det et areal 
på 4,0m2, totalt krever dagens barn 86,4m2 etter minstenormen.  
Barnehagen har et godkjent leke-/ og oppholdsareal på 96m2, men det ene rommet er nå brukt til 
soverom og er lite egnet til lekerom. Dermed er barnehagen helt på smertegrensen til hva som 
kan tåles arealmessig i forhold til lovverk. 
Slik barnehagen organiserer hverdagen er de stort sett delt i to grupper med små og store på 
hvert sitt område avdelt med reoler. Det er ikke ideelt med tanke på støy og uro, men det er den 
beste løsningen på nåværende tidspunkt. 
 
Som en følge av at barnehagen har tatt inn flere barn enn tidligere har personalgruppen økt og 
plassen har dermed blitt enda mindre. 
Grovgarderoben ved barnehagen er for liten, noe som har vært et tema i mange år. Personalet har 
ikke egen garderobe, kun et lite skap med dør inne på toalettet og en knaggrekke i en krok i 
gangen til å henge klær. Personalrom har de heller ikke, det brukes til 
øvingsrom/gruppedelingsrom/arbeidsplass for ansatte. Siden barnehagen har vokst med antall 
plasser og barnehagene har fått en ny pedagognorm som sier at pedagogtettheten skal øke fra 
01.08.2018, er det også et behov for kontorplasser til pedagogene i barnehagen.  
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/770-2 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  



I Eresfjord og Eikesdal er det totalt 6 barn under barnehagealder som vi vil anta kommer til å 
søke plass ved Eresfjord barnehage, 4 av disse 6 barna har allerede søkt plass fra januar og utover 
våren og sommeren 2019. I tillegg har vi et hovedopptak med søknadsfrist 15. september, hvor 
det kan komme flere søknader. I forbindelse med søknader som behandles på hovedopptakene 
ligger det rettigheter i forhold til å få barnehageplass. Siden disse 6 barna er under tre år teller de 
som 12 plasser og krever et minimumsareal på 31,8m2. Med bakgrunn i lovlighet i forhold til 
areal vil vi måtte si nei til søknader som er kommet inn og som vi antar vil komme. Dette er en 
veldig beklagelig situasjon med tanke på den veksten vi har hatt av barnefamilier i indre. 
 
Høsten 2019 er det kun 2 barn som går over i skolen så det vil fortsatt være for lite 
barnehageplasser i Eresfjord i forhold til antatte søknader. Søkerne på barnehageplasser i 
Eresfjord kan tilbys barnehageplass i Eidsvåg området, ved Eidsvåg barnehage, Liedgarden 
barnehage AS eller Farmen friluftsbarnehage AS. Men dette vurderes som en mindre heldig 
løsning pga kjøreavstanden. Foreldre som har arbeid i Eresfjord vil måtte kjøre ca. 4 mil for å 
levere barnet i barnehage før jobb og ytterligere 4 mil for henting, altså ca. 8 mil daglig. Det er 
riktignok noen foreldre som jobber i Eidsvåg, men ofte er dette tilknyttet skift/turnus. Vistdal 
barnehage er et annet alternativ, men her begynner det å bli få ledig plasser, samt at 
kjøreavstanden vil være lik som for Eidsvåg-alternativet. 
 
Alternativ til løsning: 

a) Tilbygg Eresfjord barnehage 
Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr  3 300 000 

 
b) Omgjøring og renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap 
Barnehagedriften tar i bruk et bygg som ligger like utenfor barnehagens uteområde, i 
nordvestlig hjørne av tomten. Uthuset har vært tilknyttet Eresfjord bofellesskap med 
funksjon som lager/verksted og er et kaldtlager bygget i 1986 på ca. 70m2. Uthuset må 
totalrenoveres og bygges om til en frittstående barnehageavdeling med toalett, garderober og 
oppholdsareal, samt areal for teknisk anlegg og renhold. Uthuset ligger på tomten til 
Eresfjord bofellesskap som skal avhendes, men kommunen kan foreta en grensejustering og 
beholde uthuset videre i kommunal eie. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr   1 700 000  

 

Vurdering 
Samlet drift under samme tak som alternativ a) innbefatter vil være den mest fremtidsrettede og 
kvalitetsmessig beste løsningen for barnehagetilbudet i Eresfjord. Blant annet vil 
personalressursen være samlet til enhver tid og man kan uten praktiske utfordringer veksle 
barnegruppens sammensetning. Barnehagetilbudet vil generelt sett stå sterkere på tross av 
høyere investeringskostnad enn alternativ b). Utvidelse av bygget vil gi marginal økning i 



driftskostnader i form av noe oppvarming, renholdsressurs og utvendig overflatevedlikehold. 
Eksisterende brann- og ventilasjonsanlegg benyttes og gis kun en utvidelse. 

Renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap har lavest investeringskostnad av alternativene, 
samt kun marginal økning i driftskostnader. Alternativet er billigst, men vil derimot gi mer 
krevende daglig organisering for de ansatte. Man får en todelt drift og uthuset vil ikke løse 
utfordringene med garderobefasiliteter til barn og ansatte, samt kontor til ansatte i eksisterende 
barnehagebygg. 

I hensyn av beliggenheten har det vært vurdert å benytte deler av Eresfjord bofellesskap til 
barnehage. Men det vil kreve betydelig investering i bygget til både overflaterenovering og 
rehabilitering av tekniske anlegg, samt brannteknisk oppgradering. Eresfjord bofellesskap er 
662m2 og ved å benytte ca. 100m2 til barnehage har kommunen fortsatt måtte betalt driftsutgifter 
for resten av bygget. Eresfjord bofelleskap er vedtatt avhendet og eiendomsmeglerforetak er 
snart ferdig med klargjøring av eiendommen for salg på det åpne markedet. Et salg av denne 
eiendommen vil kunne generere ny aktivitet i bygget og bygda for øvrig. Om det delvis hadde 
blitt tatt i bruk som barnehage i kommunal eie ville dette begrenset muligheten for ny aktivitet.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Både alternativ a) Tilbygg Eresfjord barnehage og alternativ b) Omgjøring og renovering av 
uthus ved Eresfjord bofellesskap vil gi en liten, men lik økning i driftskostnader. 
Begge alternativene må lånefinansieres og øker kommunens kapitalkostnad. 
 
Betydning for folkehelse 

Det har stor betydning for barnefamilier å ha barnehageplass i nærmiljøet til dere de bor.  

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage: 

 

Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:      kr 3 300 000 

 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  



 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget var på befaring i Eresfjord barnehage før behandling av saken. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til 
antall barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til 
arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd 
mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres 
av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 

Enstemmig vedtatt tilrådd. Formannskapets tilråding fikk 0 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. 
Taket på øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 



 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Eva Solstad Alme fremmet følgende forslag: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til 
antall barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til 
arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd 
mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres 
av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 
Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand fremmet Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag 
med følgende tillegg som nytt 3. avsnitt: 
 

Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis 
høy prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 
 

Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand endret sitt forslag til et oversendingsforslag. 
 
Forslaget til Eva Solstad Alme ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 
falt.  
 
Oversendingsforslaget til Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på øvresida trekkes 
ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen rustes opp til dagens 



standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. Barnehagens uteområde 
utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 
Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis høy 
prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 23/19 07.03.2019 

 
 
 
 

Kjøp av areal - Eidsvågleira - GID 029/021 - Alexander Morewood og 
Mette Angvik 
 

Vedlegg 
1 Oversiktskart 
2 Detaljkart 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nesset kommune ønsker å kjøpe gbnr 29/21 sin teig på Eidsvågleira. 
2. Det tilbys en pris på kr. 30/m² for landarealet og en rund sum på kr. 10 000 for sjøarealet, 

totalt om lag kr. 22 450. Den nøyaktige summen blir utregnet i etterkant av 
oppmålingsforretningen. 

3. Nesset kommune dekker omkostningene i saken, foreløpig beregnet til kr. 24 350. 
4. Grunnkjøp og omkostninger dekkes av disposisjonsfondet. 
5. Arealet selges fri for heftelser. 
6. Frist for å akseptere kommunens betingelser settes til 1.5.2019. 
7. Formannskapet ber rådmannen følge opp saken videre, herunder søke om fradeling, 

utarbeide skjøte og tinglyse nødvendige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 
Eier av gbnr 29/21, Alexander Morewood, har tilbudt Nesset kommune sin teig på Eidsvågleira. 
Det er ikke oppgitt ønsket pris for arealet. 

Arealet er på 9 287 m², hvorav om lag 415 m² er landareal mens resten er areal som ligger under 
flomålet på leira. 

 

Vurdering 
Beliggenhet 

Den aktuelle teigen er beliggende rett sør for Nesset Kraft sitt bygg i Eidsvåg sentrum og består 
hovedsakelig av sjøareal. Vedlagte kart viser hvor teigen er beliggende. Det er også vedlagt et 
kart som viser fordeling av landareal og sjøareal. 

Vurdering av areal 

Arkiv: :029/021 

Arkivsaksnr: 2018/1431-2 

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik  



Den aktuelle teigen er sentrumsnær og er en rest av Liedgarden sin innmarksteig i sentrum. Før 
sentrum ble bygd ut strekte Liedgarden sin innmarksteig fra gården og helt ut til den forlengede 
djupålen i Eidsvågelva. Etter alle utfyllinger, fradelinger og utbygginger som har vært i Eidsvåg 
sentrum de siste tiårene er nå siste rest av denne innmarksteigen den delen som fortsatt ikke er 
oppfylt, fra sjøkanten og ut til djupålen. Liedgarden er videre blitt en del av driftsenheten under 
Sandebakken, gbnr 29/22. Brukets nytte av denne restteigen må sies å være svært minimal. 

Kommunen har bygd en gangveg langs sjøkanten i sentrum, og denne går delvis inne på denne 
teigen. Videre er alt av sjøareal underlagt vernebestemmelser for Eidsvågleira. Et søk i Naturbase 
gir oss slik informasjon om verneområdet på EIdsvågleira: 

Verdibegrunnelse 

Noko redusert lokalitet som idag likevel har bevart artsrikdomen i store trekk. Noko areal med 
havstorr-eng og fjørestorr-eng som er av botanisk interesse. Tangvolltypen åkerdylle-åkersvinerot-
voll er registrert berre få gonger i fylket. Det er beskjedne areal og få tilsvarande område av 
naturtypen i indre fjordstrok. I tillegg kjem viltfunksjonen. Området vert verdsett til B (viktig) på 
grunn av at det er ein middels stort brakkvasdelta med relativt små (og noko påverka) strandenger. 
Viltfunksjonen kjem i tillegg (ikkje vurdert her). 

Artsmangfald 

Middels artsrikt og trivielt artsutvalg når det gjeld planter (64 arter). Kveke (Elytrigia repens) og 
fjørestorr (Carex salina) dominerer på lokaliteten. Hekking av tjeld, fiskemåse, makrellterne, 
stokkand, ærfugl, siland, vipe, raudstilk, strandsnipe, storspove, sandlo (Folkestad 1978, Skorgen 
1988, eigne obs.). Trekkobservasjonar av dei fleste vadarartane som passerer norskekysten jamnleg 
(Nauste 1976, eigne notater), t.d. dvergsnipe, sotsnipe, polarsnipe, tundralo, grønstilk, gluttsnipe, 
myrsnipe. Viktig funksjon som matleitingsområde for våtmarksfugl heile året. Skorgen (1988) 
nemner vel 30 fugleartar og ei rekkje marine artar. 

Påvirkning 

Utslepp/sig frå jordbruket. Utfylling ved Eidsvåg sentrum i nord. Utfylling ved ny riksvegtrasé i 
sør og ved industriområde og dyrka mark i aust. Noko avfall i fjøra. Kloakkutløp på leira på sørsida 
observert i 2003. 

Skjøtsel 

Ein bør prøva å unngå ytterlegare utfyllingar og fysiske inngrep. 

Grunneiers adgang til å utnytte arealet må etter dette sies å være begrenset.  

Samlet sett mener rådmannen det offentlige har størst eierinteresser i det aktuelle arealet, både ut 
fra kommunens gangveg som går over det lille som er av landareal og verneområdet for 
Eidsvågleira. 

Pris og gebyrer 

Det er ikke oppgitt ønsket pris for arealet. Når det gjelder landarealet har vi noe konkret å gå ut 
fra, da en gjengs m²-pris i kommunen er og har vært kr. 30/m². Når det gjelder sjøarealet har vi 
ikke så mye å sammenligne fra tidligere år. I forbindelse med erverv av areal til Eidsvåg 
badeplass i 2011 ble et areal bestående av om lag 1 000 m² landareal og 10 000 m² sjøareal verdsatt 
til kr. 16 793. Dette er altså et noe større areal enn det arealet som tilbys nå, og har en noenlunde 
lik fordeling på landareal og sjøareal. Indeksregulerer vi kr. 16 793 fra 2011-kroner til 2018-kroner 
får vi om lag kr. 20 000. 



Skulle en tenke seg en m²-pris på kr. 30 for landareal og en rund sum på kr. 10 000 for sjøarealet 
ville dette gitt en samlet pris på om lag kr. 22 450, noe rådmannen mener kan være en riktig pris 
for arealet. 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med kjøpet; tillatelser, oppmåling, tinglysing og 
dokumentavgift, totalt pålydende kr. 24 350. Total kostnad for grunnkjøp og omkostninger blir 
da om lag kr. 46 800, som foreslås dekket av disposisjonsfondet. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Kjøp av grunn koster penger. Kjøp av dette arealet medfører en utgift på om lag kr. 46 800, 
hvorav kr. 22 450 er grunnkjøp og kr. 24 350 er offentlige gebyrer og omkostninger i forbindelse 
med kjøpet. 

 

Betydning for folkehelse 
Gangvegen som er anlagt langs sjøkanten i Eidsvåg sentrum er et viktig lavterskel 
folkehelsetiltak. Kjøp av grunn som berører dette tiltaket må anses som viktig. I tillegg sikres et 
verneområde ved at det offentlige kjøper sjøareal som er underlagt vern. Eidsvågleira er et 
kjennetegn for Eidsvågområdet, og er viktig for den sjønære naturopplevelsen langs gangvegen. 



Nesset kommune
Målestokk 1:3000   
16.11.2018
Teig av gbnr 29/21
Tilbud om kjøp av areal



Nesset kommune
Målestokk 1:1000   
16.11.2018
Teig av gbnr 29/21
Tilbud om kjøp av areal



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 24/19 07.03.2019 

 
 
 
 

Klagebehandling - Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - GID 
078/005 - Øvre Vike 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak - Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - fradeling av parsell - gnr. 

78 bnr. 5 - Øvre Vike 
2 Særutskrift Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 078/005 
3 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset formannskap opprettholder sitt vedtak av 6.12.2018, sak 91/18.  

Formannskapet har skjønnsmessig foretatt en helhetsvurdering av alle momentene saken, 
herunder avkjørselsproblematikken, og kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 

Når det gjelder vegvesenets klage spesifikt, mener formannskapet at å tillate en gangadkomst til 
en fritidseiendom er en fullgod adkomstløsning som ikke vil forringe fylkesvegens 
transportfunksjon. Formannskapet mener vilkårene i plan- og bygningslovens § 27-4 er oppfylt. 

Argumentet at hyttebygging skal henvises til regulert hytteområde på motsatt side av 
fylkesvegen kan ikke gjøres gjeldende. Disse fire hyttetomtene er alle fradelt, solgt og dels 
bebygd. 

Saken sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. Fylkesmannen har 
tidligere påklaget vedtak i samme sak. Formannskapet ber derfor Fylkesmannen vurdere sin 
habilitet i saken. 

 

Saksopplysninger 
Nesset formannskap behandlet i møte 6.12.2018, sak 91/18, søknad om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan fra GID 078/005, Øvre Vike, i forbindelse med at det er søkt om opprettelse av en 
ny grunneiendom på om lag 0,8 daa. 

 

Rådmannen hadde følgende innstilling i den saken: 

Arkiv: :078/005 

Arkivsaksnr: 2013/827-34 

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik  



«Nesset kommune imøtekommer ikke søknad om opprettelse av ny grunneiendom på om lag 0,8 
daa fra GID 078/005. Avslaget er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, med henvisning også 
til § 26. 

Den omsøkte parsellen framstår objektivt sett som en byggetomt og søknaden er derfor vurdert å 
være i strid med gjeldende arealplan. Ved vurdering om vilkårene er til stede for å kunne 
dispensere fra planen, har kommunen kommet til at selv om hensynet bak arealformålet ikke blir 
vesentlig satt til side ved å gi dispensasjon, er ikke fordelene klart større enn ulempene. Nesset 
kommune mener parsellen ikke kan gis tilfredsstillende adkomst. Det vises her til uttale fra Statens 
Vegvesen.» 

 

Nesset formannskap delte ikke rådmannens syn i saken og gjorde følgende vedtak: 

«Nesset kommune gir varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Øvre Vike for 
opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa fra GID 078/005. Dispensasjonen gjelder 
omdisponering av arealformålet i planen fra friluftsområde til fritidsbebyggelse. 

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vedtaket om dispensasjon 
er samtidig en tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m) om opprettelse 
av ny grunneiendom på om lag 0,8 daa. 

Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til 
side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, klart større enn ulempene. 
Formannskapet mener dersom det ikke lar seg gjøre å opparbeide egen atkomst like ved parsellen, 
kan en fullgodt alternativ atkomst for en fritidsbolig være å parkere ved campingplassen på Øvre 
Vike og gå langs vannet til parsellen. Kravet i plan- og bygningslovens § 27-4 anses derfor å være 
oppfylt. 

Det gis også dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- 
og bygningslovens § 1-8. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis fordi allmennhetens 
interesser på parsellen, blant annet frilufts- og naturinteresser, er svært begrenset og vil ikke 
forringe allmennhetens opplevelse av strandsonen. 

Saken er vurdert å ikke komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

Formannskapets begrunnelse: 

Formannskapet er enig i rådmannens vurdering om at den omsøkte parsellen framstår som er 
fritidseiendom og at søknaden derfor er i strid med gjeldende reguleringsplan. 

Det er arealformålet i gjeldende reguleringsplan det gis dispensasjon fra. Parsellen ligger i et 
område som i planen er regulert til friluftsområde, et område avsatt til lek og rekreasjon. Det er 
altså friluftsinteressene som er hensynet bak arealformålet. Som rådmannen også nevner i sin 
saksutredning er friluftsinteressene i dette området i all hovedsak knyttet til fritidsfiske på 
Eikesdalsvatnet og fotturer i høyfjellet. På parsellen har det aldri vært allmenne friluftsinteresser 
av nevneverdig betydning. Hensynet bak bestemmelsen anses derfor ikke å være satt til side. 

Når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, deler ikke formannskapet 
rådmannens syn i saken. Statens vegvesen mener siktforholdene er slik at det ikke kan opparbeides 
en godkjent avkjørsel uten at det blir store kostnader. Formannskapet ser poenget til vegvesenet, 
men mener likevel det er fullt mulig å opparbeide en godkjent avkjørsel dersom en se nærmere på 
saken. I forbindelse med en eventuell oppføring av fritidsbolig vil det nok også bli stilt krav om 
skredvoll for å sikre mot skred på øversiden av fylkesvegen, og at en framtidig avkjørsel kan ses i 
sammenheng med dette tiltaket. Skulle det likevel vise seg å være vanskelig å opparbeide en 
avkjørsel vegvesenet kan godkjenne, er det opparbeidet gode avkjørsler og parkeringsarealer på 



Øvre Vike. Avstanden til parsellen er 150 – 200 m. Et fullgodt alternativ for atkomst vil derfor 
være å godkjenne parkering på Øvre Vike v/campingplassen meg gangadkomst videre bort til 
parsellen. Mange har gjerne et ønske om at en fritidsbolig skal ligge litt skjermet og for seg selv. 
Det kan derfor ikke forventes at alle fritidsboliger får godkjent adkomst helt fram eller like i 
nærheten, og i mange tilfeller vil en gangadkomst innenfor rimelig avstand være vel så fornuftig. I 
denne saken er det som nevnt kun 150 – 200 meter fra mulig parkeringsareal ved campingplassen. 

Formannskapet ser utfordringene med å privatisere strandsonen, og at en skal være forsiktig med å 
legge til rette for at allmennhetens ferdsel i strandsonen blir hindret. Privatisering i strandsonen 
langs Eikesdalsvatnet er imidlertid ikke et problem, og formannskapet kan ikke se at allmenhetens 
adgang til strandsonen blir påvirket negativt ved å gi dispensasjon. Utbygging av parsellen vil 
ikke på noen nevneverdig måte forringe allmennhetens opplevelser av områdets natur eller 
friluftsliv. Dette spiller også inn ved vurderingen om det kan dispenseres fra forbudet mot tiltak i 
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. 

Enhver bebygd eiendom skaper aktivitet som gir ringvirkninger i en del av kommunen som er 
preget av fraflytting, enten det er bolighus eller fritidsboliger. I tillegg kommer de personlige 
fordelene i saken. Selv om disse er avgjørende for formannskapets vurdering, har formannskapet, 
etter en helhetsvurdering, kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 

Det vektlegges også at det foreligger en skredfaglig rapport som viser at det med terrengmessige 
inngrep lar seg gjøre å føre opp en fritidsbolig på parsellen. 

Etter dette anser formannskapet vilkårene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens 
§ 19-2 for å være oppfylt» 

I brev av 23.1.2019 klager Statens vegvesen på formannskapets vedtak: 

«Statens vegvesen påklager Nesset kommunes vedtak om dispensasjon av hensyn til 
trafikksikkerhet og for å unngå nedbygging av fylkesvegens transportfunksjon.» 

Klagen er vedlagt saken. 

Statens vegvesen opplyste at de mottok brev om vedtaket 2.1.2019. Klagen er mottatt innenfor 
klagefristen på tre uker. 

 

Vurdering 
Statens vegvesen har påklaget formannskapets vedtak 

Selv om rådmannen hadde negativ innstilling i saken, er det formannskapets vurdering og 
vedtak rådmannen må legge til grunn for klagebehandlingen. 

Hjemmelen for å dispensere fra en gjeldende arealplan finner vi i plan- og bygningslovens § 19-2. 
For å kunne dispensere fra en arealplan er det noen vilkår som må være oppfylt, men i hovedsak 
er det to særskilte bestemmelser som legges til grunn. 

1. Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet arealformålet 
friluftsområde, kan ikke bli vesentlig satt til side, og 

2. Fordelene skal, etter en helhetsvurdering, være klart større enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. 

Formannskapet har i sin vurdering og begrunnelse for vedtaket gjort rede for de hensyn de har 
lagt til grunn for å kunne dispensere fra planen. En slik vurdering baserer seg på et skjønn og en 
avveining av ulike forhold som spiller inn i saken. 



Når det gjelder avkjørselsproblematikken, ser formannskapet utfordringene vegvesenet påpeker, 
men har skjønnsmessig vurdert disse til å være akseptable og tilstrekkelig til at § 27-4 i plan- og 
bygningsloven er oppfylt. Vegvesenet sier i sin klage at en avkjørselstillatelse eller tillatelse til 
utvidet bruk av eksisterende avkjørsel ikke kan påregnes. Dette innebærer at en gangadkomst 
langs Eikesdalsvatnet må vurderes som et alternativ. Det er ingen menneskerett at alle 
fritidseiendommer skal ha egen tilkomstveg helt inn på eiendommen. Folk har gjerne ønske om å 
sette seg opp hytte på steder som ligge litt for seg selv, og må en i enkelte tilfeller måtte påregne å 
gå noen meter til hytta. Dette er blant vurderingene formannskapet har lagt til grunn for sitt 
vedtak.  

Vegvesenet påpeker at det er hyttetomter på andre siden av fylkesvegen. Til det kan rådmannen 
si at dette er fire allerede utskilte hyttetomter. Argumentet med at det er ledige hyttetomter i 
gjeldende reguleringsplan er derfor ikke gjeldende. 

Rådmannen har vurdert klagen fra vegvesenet og også vurdert formannskapets vedtak. 
Formannskapet har vurdert og vektet fordelene og ulempene i saken. Formannskapet har, etter 
en helthetsvurdering, kommet til at fordelene er klart større enn ulempene i saken. Rådmannen 
kan ikke se at formannskapet har gått ut over det skjønnet de kan vise i saken. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Betydning for folkehelse 
Inegn
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Klage på vedtak - Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - fradeling av 

parsell - gnr. 78 bnr. 5 – fylkesveg 191 - Nesset kommune 

 

Viser til melding om vedtak datert 11.12.18 og mottatt her 4.1.19. 

 

Saksopplysninger 

Saken gjelder dispensasjon fra kommuneplan for oppretting av ny grunneiendom. 

Statens vegvesen har tidligere frarådd dispensasjon i brev av 30.11.2009 og 03.11.2014 og 

30.11.2009, vi har videre påklaget i brev av 28.01.2010 og av 13.10.2015. Tidligere 

kommunale vedtak har blitt opphevet av settefylkesmann i brev datert 22.2.2011 og 

4.7.2017. Nesset kommune har gjort nytt vedtak om dispensasjon.  

 

Vår vurdering: 

Statens vegvesen frarådde at det ble gitt dispensasjon av hensyn til trafikksikkerhet, vi kan 

ikke se at det i innkommet nye momenter som gjør at vår vurdering av saken blir endret. 

 

Omsøkt parsell ligger trangt og inneklemt mellom fylkesvegen og Eikesdalsvatnet, det er 

mellom 25 – 30 meter mellom vannet og vegen. En legger opp til parkering på motsatt side 

av fylkesvegen enn tomten, eller ved at en parkerer bilen ved campingplassen på Øvre vike 

og går langs vannet til parsellen. FV191 har en klar lokal transportfunksjon med begrenset 

trafikkmengde, hvor avkjørselssaker i utgangspunktet kan vurderes noe mer liberalt. Det må 

imidlertid tas inn i vurderingen at denne fylkesvegen har en betydelig forhøyet 

sommertrafikk under høysesongen for turisttrafikken med trafikanter som er ukjent på 

vegstrekningen. I tillegg er vi kjent med Nesset kommune sine planer om skisenter innerst i 

Eikesdalen som vil generere økt trafikkmengde også på vintertid. Fartsgrensen i området er 

80 km/t. Siktforholdene er vurdert til å ikke være tilfredsstillende, ut fra kart og vegbilder. 

En kan derfor ikke påregne å få avkjørselstillatelse eller eventuelt tillatelse til utvidet bruk. Å 

måtte gå langs vannet vil etter vår vurdering heller ikke være en god løsning.  



  

 

2 

 

Det er et regulert hytteområde på motsatt side av vegen, oppføring av fritidsboliger bør 

derfor henvises til dette området. Det vil etter vårt syn være uheldig med etablering av hytte 

og avkjørsel direkte fra fylkesvegen utenom området som er avsatt til bygging i 

reguleringsplanen på andre siden av vegen, noe som også vil generere økt trafikk og 

kryssing over fylkesvegen. Bygging på dette stedet vil i tilfelle plasseres nært fylkesvegen, og 

vil i tillegg kreve dispensasjon fra byggegrensen på 50 m mot fylkesvegen, jf. vegloven § 29.  

 

Statens vegvesen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

dette medfører for trafikksikkerhet og vegens transportfunksjon. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen påklager Nesset kommunes vedtak om dispensasjon av hensyn til 

trafikksikkerhet og for å unngå nedbygging av fylkesvegens transportfunksjon. 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

Seksjonssjef Linda Heimen 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 91/18 06.12.2018 

 
 
 
 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - GID 078/005 
 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune imøtekommer ikke søknad om opprettelse av ny grunneiendom på om lag 0,8 
daa fra GID 078/005. Avslaget er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, med henvisning også 
til § 26. 

Den omsøkte parsellen framstår objektivt sett som en byggetomt og søknaden er derfor vurdert å 
være i strid med gjeldende arealplan. Ved vurdering om vilkårene er til stede for å kunne 
dispensere fra planen, har kommunen kommet til at selv om hensynet bak arealformålet ikke blir 
vesentlig satt til side ved å gi dispensasjon, er ikke fordelene klart større enn ulempene. Nesset 
kommune mener parsellen ikke kan gis tilfredsstillende adkomst. Det vises her til uttale fra 
Statens Vegvesen.  

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Nesset kommune gir varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Øvre Vike for 
opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa fra GID 078/005. Dispensasjonen 
gjelder omdisponering av arealformålet i planen fra friluftsområde til fritidsbebyggelse. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vedtaket om 
dispensasjon er samtidig en tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, 
bokstav m) om opprettelse av ny grunneiendom på om lag 0,8 daa. 
 
Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig satt til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, 
klart større enn ulempene. Formannskapet mener dersom det ikke lar seg gjøre å 
opparbeide egen atkomst like ved parsellen, kan en fullgodt alternativ atkomst for en 
fritidsbolig være å parkere ved campingplassen på Øvre Vike og gå langs vannet til 
parsellen. Kravet i plan- og bygningslovens § 27-4 anses derfor å være oppfylt. 
 
Det gis også dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, 
jf. plan- og bygningslovens § 1-8. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis fordi 

Arkiv: :078/005 

Arkivsaksnr: 2013/827-30 

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik  



allmennhetens interesser på parsellen, blant annet frilufts- og naturinteresser, er svært 
begrenset og vil ikke forringe allmennhetens opplevelse av strandsonen. 
Saken er vurdert å ikke komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 
– 12. 
 
Formannskapets begrunnelse: 
Formannskapet er enig i rådmannens vurdering om at den omsøkte parsellen framstår 
som er fritidseiendom og at søknaden derfor er i strid med gjeldende reguleringsplan. 
 
Det er arealformålet i gjeldende reguleringsplan det gis dispensasjon fra. Parsellen ligger i 
et område som i planen er regulert til friluftsområde, et område avsatt til lek og 
rekreasjon. Det er altså friluftsinteressene som er hensynet bak arealformålet. Som 
rådmannen også nevner i sin saksutredning er friluftsinteressene i dette området i all 
hovedsak knyttet til fritidsfiske på Eikesdalsvatnet og fotturer i høyfjellet. På parsellen 
har det aldri vært allmenne friluftsinteresser av nevneverdig betydning. Hensynet bak 
bestemmelsen anses derfor ikke å være satt til side. 
 
Når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, deler ikke 
formannskapet rådmannens syn i saken. Statens vegvesen mener siktforholdene er slik at 
det ikke kan opparbeides en godkjent avkjørsel uten at det blir store kostnader. 
Formannskapet ser poenget til vegvesenet, men mener likevel det er fullt mulig å 
opparbeide en godkjent avkjørsel dersom en se nærmere på saken. I forbindelse med en 
eventuell oppføring av fritidsbolig vil det nok også bli stilt krav om skredvoll for å sikre 
mot skred på øversiden av fylkesvegen, og at en framtidig avkjørsel kan ses i 
sammenheng med dette tiltaket. Skulle det likevel vise seg å være vanskelig å opparbeide 
en avkjørsel vegvesenet kan godkjenne, er det opparbeidet gode avkjørsler og 
parkeringsarealer på Øvre Vike. Avstanden til parsellen er 150 – 200 m. Et fullgodt 
alternativ for atkomst vil derfor være å godkjenne parkering på Øvre Vike 
v/campingplassen meg gangadkomst videre bort til parsellen. Mange har gjerne et ønske 
om at en fritidsbolig skal ligge litt skjermet og for seg selv. Det kan derfor ikke forventes 
at alle fritidsboliger får godkjent adkomst helt fram eller like i nærheten, og i mange 
tilfeller vil en gangadkomst innenfor rimelig avstand være vel så fornuftig. I denne saken 
er det som nevnt kun 150 – 200 meter fra mulig parkeringsareal ved campingplassen. 
 
Formannskapet ser utfordringene med å privatisere strandsonen, og at en skal være 
forsiktig med å legge til rette for at allmennhetens ferdsel i strandsonen blir hindret. 
Privatisering i strandsonen langs Eikesdalsvatnet er imidlertid ikke et problem, og 
formannskapet kan ikke se at allmenhetens adgang til strandsonen blir påvirket negativt 
ved å gi dispensasjon. Utbygging av parsellen vil ikke på noen nevneverdig måte forringe 
allmennhetens opplevelser av områdets natur eller friluftsliv. Dette spiller også inn ved 
vurderingen om det kan dispenseres fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag. 
 
Enhver bebygd eiendom skaper aktivitet som gir ringvirkninger i en del av kommunen 
som er preget av fraflytting, enten det er bolighus eller fritidsboliger. I tillegg kommer de 
personlige fordelene i saken. Selv om disse er avgjørende for formannskapets vurdering, 
har formannskapet, etter en helhetsvurdering, kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 



Det vektlegges også at det foreligger en skredfaglig rapport som viser at det med 
terrengmessige inngrep lar seg gjøre å føre opp en fritidsbolig på parsellen. 
Etter dette anser formannskapet vilkårene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og 
bygningslovens § 19-2 for å være oppfylt.  

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Formannskapets ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Nesset kommune gir varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Øvre Vike for 
opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa fra GID 078/005. Dispensasjonen gjelder 
omdisponering av arealformålet i planen fra friluftsområde til fritidsbebyggelse. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Vedtaket om dispensasjon 
er samtidig en tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m) om opprettelse 
av ny grunneiendom på om lag 0,8 daa. 
 
Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt 
til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er, etter en helhetsvurdering, klart større enn 
ulempene. Formannskapet mener dersom det ikke lar seg gjøre å opparbeide egen atkomst like 
ved parsellen, kan en fullgodt alternativ atkomst for en fritidsbolig være å parkere ved 
campingplassen på Øvre Vike og gå langs vannet til parsellen. Kravet i plan- og bygningslovens 
§ 27-4 anses derfor å være oppfylt. 
 
Det gis også dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- 
og bygningslovens § 1-8. Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis fordi allmennhetens 
interesser på parsellen, blant annet frilufts- og naturinteresser, er svært begrenset og vil ikke 
forringe allmennhetens opplevelse av strandsonen. 
Saken er vurdert å ikke komme i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Formannskapets begrunnelse: 
Formannskapet er enig i rådmannens vurdering om at den omsøkte parsellen framstår som er 
fritidseiendom og at søknaden derfor er i strid med gjeldende reguleringsplan. 
 
Det er arealformålet i gjeldende reguleringsplan det gis dispensasjon fra. Parsellen ligger i et 
område som i planen er regulert til friluftsområde, et område avsatt til lek og rekreasjon. Det er 
altså friluftsinteressene som er hensynet bak arealformålet. Som rådmannen også nevner i sin 
saksutredning er friluftsinteressene i dette området i all hovedsak knyttet til fritidsfiske på 
Eikesdalsvatnet og fotturer i høyfjellet. På parsellen har det aldri vært allmenne friluftsinteresser 
av nevneverdig betydning. Hensynet bak bestemmelsen anses derfor ikke å være satt til side. 
 
Når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, deler ikke 
formannskapet rådmannens syn i saken. Statens vegvesen mener siktforholdene er slik at det 
ikke kan opparbeides en godkjent avkjørsel uten at det blir store kostnader. Formannskapet ser 
poenget til vegvesenet, men mener likevel det er fullt mulig å opparbeide en godkjent avkjørsel 
dersom en se nærmere på saken. I forbindelse med en eventuell oppføring av fritidsbolig vil det 
nok også bli stilt krav om skredvoll for å sikre mot skred på øversiden av fylkesvegen, og at en 
framtidig avkjørsel kan ses i sammenheng med dette tiltaket. Skulle det likevel vise seg å være 
vanskelig å opparbeide en avkjørsel vegvesenet kan godkjenne, er det opparbeidet gode 
avkjørsler og parkeringsarealer på Øvre Vike. Avstanden til parsellen er 150 – 200 m. Et fullgodt 



alternativ for atkomst vil derfor være å godkjenne parkering på Øvre Vike v/campingplassen 
meg gangadkomst videre bort til parsellen. Mange har gjerne et ønske om at en fritidsbolig skal 
ligge litt skjermet og for seg selv. Det kan derfor ikke forventes at alle fritidsboliger får godkjent 
adkomst helt fram eller like i nærheten, og i mange tilfeller vil en gangadkomst innenfor rimelig 
avstand være vel så fornuftig. I denne saken er det som nevnt kun 150 – 200 meter fra mulig 
parkeringsareal ved campingplassen. 
 
Formannskapet ser utfordringene med å privatisere strandsonen, og at en skal være forsiktig 
med å legge til rette for at allmennhetens ferdsel i strandsonen blir hindret. Privatisering i 
strandsonen langs Eikesdalsvatnet er imidlertid ikke et problem, og formannskapet kan ikke se at 
allmenhetens adgang til strandsonen blir påvirket negativt ved å gi dispensasjon. Utbygging av 
parsellen vil ikke på noen nevneverdig måte forringe allmennhetens opplevelser av områdets 
natur eller friluftsliv. Dette spiller også inn ved vurderingen om det kan dispenseres fra forbudet 
mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. 
 
Enhver bebygd eiendom skaper aktivitet som gir ringvirkninger i en del av kommunen som er 
preget av fraflytting, enten det er bolighus eller fritidsboliger. I tillegg kommer de personlige 
fordelene i saken. Selv om disse er avgjørende for formannskapets vurdering, har formannskapet, 
etter en helhetsvurdering, kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Det vektlegges også at det foreligger en skredfaglig rapport som viser at det med terrengmessige 
inngrep lar seg gjøre å føre opp en fritidsbolig på parsellen. 
Etter dette anser formannskapet vilkårene for å kunne gi dispensasjon jf. plan- og bygningslovens 
§ 19-2 for å være oppfylt.  
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Sakens historikk 

28.8.2013 søkte eier av Øvre Vike, gbnr 78/5, om å få opprette en ny grunneiendom på om lag 0,8 
daa fra eiendommen. Den omsøkte parsellen er beliggende i nordre del av eiendommen, mellom 
fylkesvegen og Eikesdalsvatnet. Det er Vanja Vedal som eier gbnr 78/5, mens Hans og Vigdis 
Vedal har fått fullmakt til å følge opp søknaden. 

5.3.2014 ble det gitt administrativt samtykke til deling etter jordlovens § 12 med slik vedtak: 

 

«Nesset kommune viser til søknad datert 28/8-13 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av en parsell på 0,8 da ruskemark fra gnr 78/5. Parsellen skal være til fritidsformål.» 

 

8.4.2014 ble det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og den er begrunnet med at 
det kun er ett av Hans og Vigdis Vedal sine barn som ikke har fått tildelt tomt på Øvre Vike, og i 
brev av 22.8.2014 kom det en presisering fra søker om at den omsøkte parsellen ikke skulle nyttes 
som fritidsbolig. 



18.12.2014 var saken oppe til behandling i Nesset formannskap hvor saken ble utsatt og det ble 
bedt om at rasfaren ble utredet og at det ble gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse på eiendommen 
før saken ble tatt opp til ny behandling. 

6.3.2015 ba Hans Vedal om at søknaden ble tatt opp til behandling. Det ble anført at siden 
parsellen ikke skulle nyttes til fritidsformål i denne omgang kunne utredningen om skredfare 
utsettes til det eventuelt skulle gjøres tiltak på eiendommen. Det ble også pekt på at parsellen 
eksisterer i dag og saken kun gjelder å endre eier på parsellen. 

3.9.2015 behandlet formannskapet saken på nytt i sak 88/15 og søknad om fradeling med da 
innvilget. Tillatelsen ble påklaget av Statens vegvesen og Fylkesmannen.  

26.8.2016 ble skredfaren på parsellen utredet og Nesset formannskap ble anmodet om å behandle 
saken på nytt. Adkomsten til parsellen ble de opplyst å kunne gå med båt fra Øverås. 

24.11.2016 behandlet formannskapet klagen og den positive tillatelsen fra sak 88/15 ble 
opprettholdt. Klagen ble derfor sendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Da fylkesmannen selv 
hadde klaget på vedtaket utnevnte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannen 
i Sør-Trøndelag som settefylkesmann.  

4.7.2017 gjorde fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedtak om at Nesset kommunes vedtak av 
3.9.2015, sak 88/15, er ugyldig og blir opphevet. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny 
behandling. Bakgrunnen for omgjøringsvedtak er mangelfull dispensasjonsvurdering og 
manglende vurdering av adkomst. 

 

Vurdering 
Rettslig utgangspunkt, herunder planstatus 

Opprettelse av ny grunneiendom er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, 
bokstav m). Videre er det i plan- og bygningslovens § 26 bestemmelser om at opprettelse av nye 
grunneiendommer ikke skal stride mot gjeldende plan: 

«Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny 
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. matrikkellova, eller endring av 
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot 
denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.» 

Parsellen ligger i et område som er regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for 
Øvre Vike. Planen ble egengodkjent i Nesset kommunestyre 19.6.1994, sak 095/94. Planen har 
PLANID 1994004. I reguleringsbestemmelsene til denne planen er det nedfelt hva som tillates og 
ikke på dette friluftsområdet: 

B. Friluftsområde 

Området omfatter arealet mel/om fylkesvegen og vatnet, samt områder mot de to bekkeløp i 
utkantene av reguleringsområdet. 

Området langs vatnet skal nyttes til rekreasjon og lek, og tillates ikke oppfylt eller utgravd utover 
det som planen viser. 

Området langs de to bekkeløpene er avsatt for å verne den bestående vegetasjon. 

Bygninger tillates ikke oppført i dette området. Unntak kan gjøres av bygningsrådet når det gjelder 
mindre bygninger som hører naturlig med til, og ikke hindrer bruken av området. 



De bestående bygninger innenfor området tillates restaurert og nyttet til formål som naturlig 
tilhører virksomheten. 

I plan- og bygningslovens § 12-4 finner vi bestemmelser om reguleringsplanens rettsvirkning: 

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak 
bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra 
kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 12-13. 

Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter § 31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, må ikke 
være i strid med planens arealformål og bestemmelser. 

Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak 
som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 til 20-5. 

… 

Plan- og bygningsloven sier altså at opprettelse av ny grunneiendom er et søknadspliktig tiltak 
og at opprettelsen ikke kan gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot 
gjeldende arealplan. Dersom søknaden er i strid med plan må det vurderes om vilkårene er til 
stede for å kunne dispensere fra aktuelle bestemmelser i planen. En slik dispensasjon gjøres i så 
fall med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 

Parsellen ligger nært Eikesdalsvatnet. I reguleringsplanen er det ikke påført byggegrense langs 
vannet og det generelle forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-8, kommer til anvendelse. Her står: 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 
100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til 
hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens 
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt 
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, 
fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser, skal 
kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å fastsette grense på inntil 100 
meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

Før tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom kan gis må det vurderes om det kan dispenseres 
fra dette generelle byggeforbudet. 

For byggetomter kan ikke kommunen gi tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom før den er 
sikret atkomst. Dette følger av plan- og bygningslovens § 27-4: 

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, 
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved 
tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som 
tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. 
veglova §§ 40 til 43. 

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller 
utgift, kan kommunen godta en annen ordning.» 



Ved utøving av offentlig myndighet som berører forvaltning av fast eiendom, skal prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn: 

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

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 

 

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

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater. 

 

Saksbehandlers vurdering 

1. Forholdet til gjeldende plan 

Det er søkt om opprettelse av en ny grunneiendom på om lag 0,8 daa, beliggende i et område 
regulert til friluftsområde, mellom fylkesvegen og Eikesdalsvatnet. Det ble i søknaden opplyst at 
parsellen skulle benyttes til fritidsformål. Det ble senere påpekt at parsellen eksisterer i dag og at 



saken kun gjelder å få skiftet eier på parsellen. Dette kan en tolke som at det ønskes opprettelse 
av en ny grunneiendom til uendret bruk. Avkjørselen er opplyst å skje ved parkering på andre 
siden (øversiden) av fylkesvegen, etter en eldre skogsveg hvor bruksrett er holdt i hevd. 

Kommunen har gitt samtykke til deling etter jordlovens § 12. 

I gjeldende reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelsene går det fram at området 
parsellen ligger skal brukes til lek og rekreasjon og kan ikke bebygges, men at bygningsrådet kan 
gi unntak for mindre tiltak som hører naturlig til og ikke hindrer bruken av området. En 
opprettelse av ny grunneiendom til fortsatt og uendra bruk er i utgangspunktet ikke i strid med 
gjeldende plan, uavhengig av hvem som eier parsellen. Det kommunen i denne sammenheng må 
vurdere, er om opprettelse av ny grunneiendom vil skape forhold som strider mot plan, jf. Plan- og 
bygningslovens § 26. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt omgjøringsvedtak problematisert dette temaet, og 
saksbehandler viser til det han skriver. I korte trekk påpekes det at dersom arealet objektivt sett 
framstår som egnet til en bruk som er i strid med gjeldende plan, vil opprettelsen være i strid 
med planen, selv om det ikke foreligger konkrete planer for utnyttelsen av arealet. Sagt med 
andre ord; dersom arealet objektivt sett framstår som en framtidig byggetomt, skal kommunen i 
sin vurdering behandle saken som om det er søkt om byggetomt, uavhengig av om søker oppgir 
at det ikke er byggeplaner på arealet.  

Det er søkt om opprettelse av en ny grunneiendom på 0,8 daa, det er opplyst om mulig 
parkeringsplass og atkomst, enten i nærheten eller med båt. Det er videre gjennomført en 
skredfaglig vurdering som viser mulighetsrommet man har på arealet når det gjelder hva en kan 
føre opp hvor. Saksbehandler mener arealet objektivt sett framstår som en framtidig byggetomt 
for fritidsbolig. I tillegg mener saksbehandler at en oppdeling av arealet mellom fylkesvegen og 
Eikesdalsvatnet i seg selv vil virke privatiserende på strandsonen. Saksbehandlers vurdering er 
at den omsøkte opprettelse av ny grunneiendom er i strid med gjeldende reguleringsplan for 
Øvre Vike og tillatelse kan ikke gis uten at det først dispenseres fra planen, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-6, § 12-4, § 19-2 og § 26-1. 

2. Dispensasjonsvurdering 

Det var ikke søkt om dispensasjon fra gjeldende plan da saken ble sendt kommunen. Etter at 
kommunen i sitt jordlovsvedtak kommenterte dette ble det sendt inn en søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel, men uten nærmere angivelse av hvilke bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel det søkes dispensasjon fra. Arealformålet i reguleringsplanen 
(friluftsområde) stadfester kommuneplanens arealformål i området (LNF-område). 
Saksbehandler tolker derfor søknad om dispensasjon for å gjelde søknad om dispensasjon fra 
arealformålet i gjeldende reguleringsplan. 

Ved vurdering om dispensasjon fra gjeldende plan kan gis, er det bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 19-2 som kommer til anvendelse: 

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 forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 

I en dispensasjonsvurdering skal det altså både vurderes om en eventuell dispensasjon vil sette til 
side hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og om fordelen ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. 

Det er arealformålet i reguleringsplanen det søkes dispensasjon fra, og da fra friluftsområde til 
fritidsbebyggelse. Hensynet bak arealformålet i planen er nok å sikre allmenheten areal til lek og 
rekreasjon, som det står i reguleringsbestemmelsene. Allmenhetens friluftsinteresser på det 
omsøkte arealet vurderes å være svært begrenset. Friluftsinteressene i dette området er nok 
knyttet til enten fritidsfiske fra båt på Eikesdalsvatnet eller til fotturer oppe på fjellet. I 
forbindelse med etablering av vanningsanlegget på Øvre Vike ble det etablert en mindre 
småbåthavn, og fritidsfisket på Eikesdalsvatnet har nok et utgangspunkt her. Som nevnt tidligere 
er arealet beliggende mellom fylkesvegen og vannet, og det er viktig å bevare inngrepsfrie arealer 
i strandsonen langs vannet. Rådmannen er etter en samlet vurdering imidlertid kommet til at 
friluftsinteressene i området ikke blir særlig forringet ved opprettelse av en ny grunneiendom til 
fritidsformål, og at hensynet bak arealformålet ikke blir vesentlig satt til side.  

Fordelene ved å gi dispensasjon vil hovedsakelig være av personlig art. Familien ønsker at det 
opprettes en ny grunneiendom som ledd i en arv til ett av barna. En dispensasjon vil derfor ha 
stor positiv betydning for søker. En kan også argumentere for at etablering av alle typer boliger, 
også fritidsboliger, vil ha en positiv effekt for en kommune som trues av fraflytting og sliter med 
økonomien. Det vil gi en positiv effekt på det lokale næringslivet at det etableres og brukes 
fritidsboliger i området. 

Når en skal vurdere ulempene ved å gi dispensasjon er det flere momenter som er gjeldende.  

 Det er påvist rasfare i området, særlig er parsellen utsatt for potensielle sørpeskred. Det 
er framlagt en skredfaglig vurdering som sier at spesielle sikringstiltak kan bli aktuelle 
dersom det skal bygges på parsellen. 

 Det er en viss ulempe for allmennheten at strandsonen privatiseres og bygges ned. Denne 
ulempen er riktignok ikke stor, da friluftsinteressene ikke blir særlig forringet av tiltaket. 

 Den kanskje største ulempen i saksbehandlers øyne er trafikksikkerheten i området. 
Fylkesvegen på denne strekningen er svingete og har fartsgrense 80 km/t, noe som gir 
utfordrende siktforhold. Selv om vegvesenet vurderer vegen som en veg med klar lokal 
transportfunksjon, påpekes det at sommertrafikken kan til tider være stor, og at det ikke 
kan forventes å få avkjørselstillatelse eller tillatelse til utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel uten at det gjøres store terrenginngrep. Det er lagt opp til parkering på motsatt 
side av fylkesvegen i forhold til parsellen. Rådmannen mener dette er uheldig og kan 
være med å skape trafikkfarlige situasjoner. Søker har også antydet at adkomsten kan 
skje med båt fra Øverås. Rådmannen tror at dersom kommunen godkjenner en adkomst 
med båt og tilhørende parkering på Øverås, vil den reelle adkomsten likevel kunne skje 
etter fylkesvegen, og da med en ulovlig parkering ved parsellen. Rådmannen mener dette 
er ikke en tilfredsstillende adkomstløsning for den nye eiendommen. Vegvesenet 



signaliserer også i sin uttale at det kan dispenseres fra byggegrensen langs vegen, kan det 
ikke påregnes at denne til gis nærmere vegen enn 15 m.  

 

3. Forholdet til forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag 

Når det gjelder forholdet til det generelle forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag, skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser. På den omsøkte parsellen er det ingen spesielle interesser som tilsier at det ikke kan 
dispenseres fra denne bestemmelsen. Kommunen beskriver området som «ruskemark» i sitt 
vedtak etter jordloven § 12. Rådmannen har etter en helhetsvurdering kommet til at det kan 
dispenseres fra plan- og bygningslovens § 1-8 for opprettelse av en ny grunneiendom mellom 
fylkesvegen og Eikesdalsvatnet på Øvre Vike. 

 

4. Forholdet til naturmangfoldloven 

Ved vurdering av naturmangfoldet i området og hvilken innvirkning tiltaket vil ha, har 
saksbehandler benyttet Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kartløsning www.kartportal.no. 
Her får en opplysninger om de registreringer som er gjort på ulike områder. Disse datasettene er 
en del av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og skal benyttes i arealforvaltningen. For området 
der den nye grunneiendommen er tenkt opprettet får en tilslag på to registreringer: 

 På øversiden av fylkesvegen, omtrent der den gamle skogsvegen er og der 
avkjørselen/parkering for den nye eiendommen var tenkt er det gjort en registrering av 
en type bille, med latinsk navn Hapalaraea pygmaea. 

 Hele området på Øvre Vike ligger i et område som er registrert som gammel, fattig 
edellauvskog.  

Selv om saksbehandler er i tvil om disse registreringene vil være til hinder for selve opprettelsen, 
må det uansett stilles vilkår ved en eventuell tillatelse om at disse registreringene utredes mer 
nøyaktig før eventuelle byggetiltak tillates.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Betydning for folkehelse 
Ingen

http://www.kartportal.no/
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6 Vedlegg 6 - Rapport fra patentstyret 
7 Vedlegg 7 - Storslått og energisk 

 
 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til fellesnemnda for nye Molde kommune sin 
tilrådning, og godkjenner «Storslått og energisk» som nye Molde kommune sitt 
kommunevåpen. 

 

 

Saksopplysninger 
Sak om kommunevåpen for nye Molde kommune var til behandling i fellesnemnda for nye 
Molde kommune 22. februar 2019.  

Fellesnemnda for nye Molde kommune hadde i sitt opprinnelige mandat at den hadde 
delegert vedtaksmyndighet for kommunevåpen. Fordi det fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet underveis ble gjort endringer i regelverket om 
kommunevåpen, ble det nødvendig å justere den planlagte prosessen. Mens det tidligere var 
Kongen i statsråd som godkjente kommunevåpen, er det nå kommunene selv som vedtar 
kommunevåpen. I januar 2018 fikk kommunene som skal slå seg sammen råd fra 
departementet om hvordan de skulle forholde seg til denne lovendringen.  

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/237-1 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Nyheter-
kommunereform/kommunevapen-og-kommuneflagg/id2558418/ 

Med gjeldende regelverk skal forslag om kommunevåpen først til behandling i fellesnemnda 
og så skal saken endelig vedtas i de tre kommunestyrene. Om ikke enighet oppnås skal 
saken legges frem for nytt felles kommunestyre. Det er understreket fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet at det ikke er nødvendig at kommunevåpen er klart ved 
kommunesammenslåing 1.1.2020. 

Prosessen frem mot valg av kommunevåpen for nye Molde kommune er forankret i 
intensjonsavtalen kap. 3: «Det skal lyses ut en konkurranse om kommunevåpen i regi av 
Fellesnemnda.» 

Det var kulturbyggingsgruppen, under ledelse av ordfører i Nesset Rolf Jonas Hurlen, som 
fikk i oppgave å organisere prosessen, og de ble oppnevnt av fellesnemnda for nye Molde 
kommune til å være jury i denne saken. Juryen leverte sin innstilling til prosjektrådmannen i 
november 2018. Prosessen og juryens forslag er beskrevet i vedlegg 3. 

Juryen stemte i siste runde av sin interne prosess på to alternativ:  

 «Storslått og energisk» 
 Videreføre Moldes nåværende kommunevåpen 

Voteringen i juryen var 7-6, altså et flertall for «Storslått og energisk». 

Juryen vurderte også muligheten for å beholde Molde sitt kommunevåpen som byvåpen i 
tillegg til at det blir et nytt kommunevåpen. De mente at en slik løsning bidrar til 
forvekslingsfare og fraråder derfor en slik løsning. 

 

I fellesnemndas møte 22. februar 2019 ble det votert over følgende tre forslag: 

1. Prosjektrådmannens forslag: 
«Fellesnemnda for nye Molde kommune utsetter saken om nytt kommunevåpen inntil nytt 
kommunestyre er konstituert.» 

2. Forslag fra Terje Tovan (BOR): 
«Fellesnemnda i nye Molde Kommune stiller seg bak juryens forslag til nytt kommunevåpen, 
nemlig «Storslått og Energisk». 

I samsvar med enstemmig vedtak i Fellesnemnda den 28.2.2018 oversender Fellesnemnda 
dette til de tre kommunestyrene for behandling og endelig vedtak.» 

3. Forslag fra Adrian Sørlie (H): 
«Fellesnemnda for nye Molde kommune velger å videreføre nåværende Molde kommune sitt 
kommunevåpen i den nye kommunen. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Nyheter-kommunereform/kommunevapen-og-kommuneflagg/id2558418/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Nyheter-kommunereform/kommunevapen-og-kommuneflagg/id2558418/


Endelig vedtak skal gjøres i kommunestyrene i Molde, Midsund og Nesset.» 

 

Resultat av votering: 

1. Prosjektrådmannens forslag til vedtak falt med 1 mot 14 stemmer. 
2. Det ble votert alternativt mellom Terje Tovans (BOR) fremsatte forslag og forslaget 

fra Adrian Sørlie (H) der førstnevnte ble vedtatt med 10 mot 5.  
 

Prosjektrådmann i nye Molde kommune fremmer innstilling til vedtak i samsvar med 
fellesnemnda sitt vedtak om kommunevåpen.



Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler: Britt Rakvåg Roald
Dato:

Saksframlegg

Kommunevåpen nye Molde kommune

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
Fellesnemnda Nye Molde kommune

Prosjektrådmannens forslag til vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune utsetter saken om nytt kommunevåpen inntil nytt 
kommunestyre er konstituert.

Saksopplysninger

Prosessen frem mot valg av kommunevåpen for nye Molde kommune startet med
intensjonsavtalen kap. 3: 
«Det skal lyses ut en konkurranse om kommunevåpen i regi av Fellesnemnda.» 

Det var kulturbyggingsgruppen som fikk i oppgave å organisere prosessen. Gruppen ble 
også valgt som jury under ledelse av ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen. Juryen leverte sin 
innstilling til prosjektrådmannen i november 2018. Prosessen og juryens forslag er beskrevet 
i vedlegg 1.

Avstemningen har skapt stort engasjement blant folket og over 3.800 stemte på sin favoritt. 
Et knapt flertall (56 %) ønsker å beholde Moldes eksisterende kommunevåpen. En stor andel 
av de som stemte i Midsund og Nesset (henholdsvis 49 % og 66 %) ønsker alternativet 
«Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen.

Med et knapt flertall foreslår juryen «Storslått og energisk». Sju medlemmer stemte for dette 
alternativet, mens seks medlemmer stemte for at Molde kommune sitt eksisterende 
kommunevåpen bør videreføres i den nye kommunen. 

Juryen vurderte også muligheten for å beholde Molde sitt kommunevåpen som byvåpen i 
tillegg til at det blir et nytt kommunevåpen. De mener at en slik løsning bidrar til 
forvekslingsfare og fraråder derfor en slik løsning.

Vurdering
Prosjektrådmann legger nå saken frem for fellesnemnda for nye Molde kommune. For at nytt 
kommunevåpen skal kunne vedtas før 01.01.20, kreves det likelydende vedtak i de tre 
kommunestyrene. 



Prosjektrådmann oppfatter at juryen i praksis er delt på midten. Det gir ikke prosjektrådmann 
et entydig råd, og prosjektrådmann finner det dermed vanskelig å gi fellesnemnda en klar 
innstilling om fremtidig kommunevåpen. 

Det lå ikke til juryen å vurdere kostander med omprofilering. Basert på erfaringstall fra andre 
kommuner, samt tidligere beregninger om profilering fra Molde kommune, anslår 
prosjektrådmannen at innføring av helt nytt kommunevåpen vil innebære en kostnad på 4 - 5 
millioner kroner. Dette er kostnader som må påregnes i 2019. Alternativt kan kostnaden 
fordeles på 2019 og 2020.

I kostnadsanslaget inngår blant annet nye skilt på kommunes bygninger, foliering av biler og 
merking av arbeidstøy, nytt ordførerkjede og vimpler, samt utarbeidelse av nytt 
profilprogram. Kumlokk og andre mindre synlige installasjoner bør kunne skiftes ut etter 
behov og inngår ikke i beregningen. 

Fellesnemnda får revidert prosjektbudsjett for nye Molde kommune til behandling i februar. 
Kostnader knyttet til blant annet IKT er forventet betydelig høyere enn første budsjettert, og 
det er per dags dato ikke funnet rom for en budsjettpost til omprofilering.

1. januar 2018 ble regjeringens nye regelverk om kommunevåpen iverksatt. Nye 
kommunevåpen skal ikke lenger vedtas av Kongen i statsråd. Nå er det kommunene selv 
som vedtar kommunevåpen og de heraldiske reglene er i praksis omgjort til råd. 
Regjerningen har anbefalt kommunene å bruke god tid på prosessen. Det er ikke nødvendig 
at nytt kommunevåpen er klart fra første dag etter sammenslåingen. Prosjektrådmannen 
mener det er grunn til å merke seg denne presiseringen. 

Konklusjon
Prosjektrådmannen anbefaler at fellesnemnda for nye Molde kommune utsetter saken med 
følgende begrunnelser:

 Juryen leverer ikke et samlet forslag. Med et knappest mulig flertall foreslås et 
alternativ som ikke er i tråd med flertallet av folkets stemmer.

 Kostnadene knyttet til omprofilering vil være betydelige og krever omdisponeringer av 
budsjettet for 2019 som prosjektrådmannen ikke kan tilrå.

 Et varig symbol for den nye kommunen bør ha solid forankring i de folkevalgte 
organene, og beslutningen bør overlates til de som velges inn som representanter for 
nye Molde kommune fra 2020.

Arne Sverre Dahl
Prosjektrådmann

Vedlegg:
Vedlegg 1: Nytt kommunevåpen – juryens forslag 13.11.18.
Vedlegg 2: Pressemelding nytt kommunevåpen 13.11.18.
Vedlegg 3: Resultater folkets stemme
Vedlegg 4: Rapport fra Patentstyret
Vedlegg 5: Storslått og energisk
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Melding om vedtak 

 
 
 
   
 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
 2017/2343  033 26.02.2019 
 

 
 

Kommunevåpen nye Molde kommune  
 

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 22.02.2019  

Vedtak 

Fellesnemnda i nye Molde Kommune stiller seg bak juryens forslag til nytt kommunevåpen, 
nemlig «Storslått og Energisk». 
I samsvar med enstemmig vedtak i Fellesnemnda den 28.2.2018 oversender Fellesnemnda 
dette til de tre kommunestyrene for behandling og endelig vedtak. 
 
 
 
 
 
 
Britt Rakvåg Roald  
  
  
  
 
 
 
 
Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Nytt kommunevåpen for nye Molde kommune 

Juryens forslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juryens forslag 

Etter en helhetsvurdering av seks alternative kommunevåpen, mener juryen at nye Molde 

kommune bør velge «Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen.  

 

Juryen er delt, og har derfor hatt avstemning mellom to alternativ. Det var 13 voterende da 

avstemningen ble utført. Et knapt flertall (7 voterende) stemte for «Storslått og energisk», 

mens et mindretall (6 voterende) mener den nye kommunen bør beholde Moldes 

eksisterende kommunevåpen. 

 

Juryens medlemmer 
Det er kulturbyggingsgruppa i nye Molde kommune som er jury. Den består av to politikere, 

én tillitsvalgt og én representant fra ungdomsrådet fra de tre kommunene. Den har 

administrativ representant fra Molde og sekretær fra Nesset. Til sammen 14 medlemmer: 

1. Rolf Jonas Hurlen, leder (politisk representant, Nesset) 

2. May Tove Bye Arstad (politisk representant, Nesset) 

3. Kolbjørn Stølen (politisk representant, Midsund) 

4. Aaslaug Jenset Sanden (politisk representant, Midsund) 

5. Hallgeir Ringstad (politisk representant, Molde) 

6. Gerda Tolaas (politisk representant, Molde) 

7. Marcus Hånes (ungdomsrådet, Nesset) 

8. Andrea Hånes (ungdomsrådet, Midsund) 

9. Mikael Johannes Nerland (ungdomsrådet, Molde) 

10. Sissel E. Bugge (tillitsvalgt, Nesset) 

11. Gunn Lech (tillitsvalgt, Midsund) 

12. Rakel S. Løvås (tillitsvalgt, Molde) 

13. Hilde Johansen (administrativ representant, Molde) 

14. Hildegunn Kvernberg Blø (sekretær, Nesset) 

 

 

Bakgrunn 

I henhold til intensjonsavtalen mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset skal det lyses 

ut konkurranse om nytt kommunevåpen i regi av fellesnemnda. Det var kulturbyggings-

gruppa som fikk i oppgave å organisere prosessen og arbeidet har vært utført i henhold til 

fremdriftsplan vedtatt av fellesnemnda i juni 2017 (sak 4/17). Det ble lagt opp til en bred og 

åpen prosess i flere faser: (1) Idemyldring hvor folket ble invitert til å komme med innspill (2) 

valg av tema, (3) konkurranse blant profesjonelle aktører og (4) vedtak i fellesnemnda og i de 

tre kommunestyrene.  

 

Detaljer i fremdriftsplanen ble noe justert i februar 2018 (sak 10/18). Justeringen var et 

resultat av endringer i lovverket. Et kommunevåpen skal godkjennes av kommunene, og ikke 

av Kongen i statsråd som tidligere.  I samme møte stilte fellesnemnda seg bak målene for 

nytt kommunevåpen og valgte kulturbyggingsgruppa som jury. Det ble også besluttet at 



Molde kommunes eksisterende kommunevåpen skulle tas med videre i prosessen. 

Bakgrunnen var de mange innspillene fra publikum på nettopp dette.   

I sak 20/18 stilte fellesnemnda seg bak følgende tema for nytt kommunevåpen: «Storslått 

natur som grunnlag for fremgang, trivsel og livskvalitet». I samme sak ga fellesnemnda 

tilslutning til konkurransereglene for designkonkurransen blant profesjonelle aktører. 

Det ble lagt opp til en åpen konkurranse og fire aktører meldte interesse. Kulturbyggings-

gruppa valgte ut tre blant disse som fikk delta i konkurransen. Det var Tibe Reklamebyrå 

(Molde), Grafia Reklamebyrå (Molde), og byrået Eggedosis (Kristiansund). To firma leverte to 

forslag hver, mens ett firma leverte ett forslag. Forslagene ble anonymisert.  

Innspillene fra publikum, fremdriftsplanen og detaljene i designkonkurransen er nærmere 

beskrevet på nyemolde.no. 

 

De seks alternativene 

Alle de fem bidragene tilfredsstilte juryens krav til form, farger og tema som var spesifisert i 

konkurransegrunnlaget. Juryen har dermed hatt seks alternativer å vurdere: De fem 

innsendte forslagene, samt å beholde Molde kommunes eksisterende kommunevåpen. 

Hvert alternativ er presentert og beskrevet på nyemolde.no. 

 

Alternativ 1:    Alternativ 2:    Alternativ 3: 

Storslått og energisk  Naturlig drivkraft  Molderosen 

 

Alternativ 4:    Alternativ 5:   Alternativ 6: 

«Blå» fra kyst til kyst  Framover sammen  Hval og sild 



Helhetsvurderingen   
Disse perspektivene er blitt vurdert i en helhet:  

 

(1) Tilfredsstiller alternativet målene vi har satt for et nytt kommunevåpen? 

Er det tilstrekkelig særegent? Symbolet må være genuint. Det skal gjenspeile noe av 

vår felles identitet, og noe som til en viss grad kan skille oss fra andre.  

 

Er det fremtidsrettet? Symbolet må kunne fungere selv om den nye kommunen blir 

utvidet på et senere tidspunkt. Symbolikk på tallet tre bør derfor unngås.  

Er det enkelt? Symbolet må være tydelig, og må kunne fungere i små og store format. 

Er det samlende? Symbolet skal være noe som de aller fleste innbyggerne i hele 
kommunen må kunne kjenne seg igjen i. Det må ikke oppleves som mer gjeldende for 
deler av kommunen enn andre. 

 

(2) Ser vi likheter mot andre kommunevåpen eller logoer? 

Juryen har aktivt brukt arkivverkets database over alle gjeldende kommunevåpen i 

Norge. Juryen har også støttet seg på resultatene fra en forundersøkelse utført av 

Patentstyret. Målet var å avklare hvorvidt det finnes varemerker eller grafiske 

symboler som kunne forveksles med alternativene. Det ble ikke identifisert 

betydelige likheter som kunne føre til forvekslingsfare. Patentstyret har likevel pekt 

på noen likhetstrekk. Rapporten følger vedlagt.  

 

(3) Hva sier folket? 

Det ble åpnet for at folket kunne stemme på sin favoritt. Avstemningen pågikk i to 

uker, og 3833 personer avga sin stemme. Samlet resultat følger nedenfor. Resultat 

per kommune følger vedlagt. 



Prosessen i juryen 

Før folkets stemme ble kjent, arbeidet juryen med spørsmålene i punkt 1 og 2 ovenfor. 

Foreløpig opptelling i gruppa viste at juryen var delt i synet på hvilket alternativ som best 

tilfredsstilte kriteriene som var satt. Det fleste hadde alternativ 1 og 6 som sin favoritt, men 

det ble også argumentert godt for alternativene 3 og 5. 

Resultatene fra folkets stemme ble nøye analysert. Juryen var tilfreds med oppslutningen i 

Molde, mens oppslutningen i Midsund og Nesset kunne vært noe høyere. 

 

I korte trekk var det to funn som juryen tok med seg fra avstemningen: For det første at et 

knapt flertall av alle som stemte (56%) ønsker å beholde Moldes eksisterende 

kommunevåpen. For det andre at en betydelig andel av de som stemte i Midsund og Nesset 

(henholdsvis 49% og 66%) ønsker alternativ 1 «Storslått og energisk» som nytt 

kommunevåpen. 

Etter en samlet vurdering av kriteriene og folkets stemme mener juryen at nye Molde 

kommune i realiteten har to alternativ: Å velge alternativ 1 «Storslått og energisk» som nytt 

kommunevåpen eller å beholde Moldes eksisterende kommunevåpen (alternativ 6).  

Å gå for en delt løsning, der Molde by beholder «Hval og sild» som et byvåpen samtidig som 

den nye kommunen får nytt kommunevåpen, har også vært vurdert. 

 

 

Vurdering av alternativene 

 

Alternativ 1 «Storslått og energisk» 

Ved å velge dette alternativet får nye Molde kommune et helt nytt kommunevåpen slik 

intensjonsavtalen har fastslått. Det vil være et sterkt signal på at vi bygger noe nytt sammen, 

og at prosessen er preget av likeverdighet og raushet. Et helt nytt kommunevåpen vil virke 

samlende, og bidra til å markere overgangen fra det gamle til det nye på en tydelig måte.  

Motivet i «Storslått og energisk» er lett forståelig. Det er smakfullt, det har rene linjer og er 

godt å se på. Symbolikken er like gjeldende for hele den nye kommunen, det er enkelt og 

vurderes som fremtidsrettet. Til tross for tre fjell/bølgetopper i samspill, er ikke symbolikken 

rundt tallet tre spesielt fremtredende eller vesentlig. Juryen mener derfor at «Storslått og 

energisk» fortsatt vil være egnet som kommunevåpen dersom kommunen blir utvidet på et 

senere tidspunkt.  

«Storslått og energisk» har likhetstrekk til enkelte andre kommunevåpen med fjord og fjell 

som motiv. Notodden og Berg kommuner er eksempler. Det kan også gi assosiasjoner til 

andre logoer som for eksempel Høgskolen i Molde.  Patentstyret har på sin side ikke funnet 

noen varemerker som de mener kan forveksles med alternativet. De fant heller ingen 

grafiske symboler eller logoer som gir det samme helhetsinntrykket som dette forslaget. 



 

 

Oppsummert:  

«Storslått og energisk» vurderes som sterkest på kriteriene enkelt og samlende, men svakest 

på kriteriet særegent. Juryen er delt i synet på om alternativet er tilstrekkelig særegent, og 

om nye Molde kommune bør velge et alternativ som bare fikk 19% av folkets stemmer.  

 

 

Alternativ 6: Moldes kommunevåpen «Hval og sild» 

Moldes kommunevåpen er fra 1742; det året da Molde fikk sitt byprivilegium. Det 

symboliserer hvalen som jager sild inn i fjordene, og som berget folket fra hungersnød i 

årene 1739-1741. Det har en tydelig historie, og var i mange år symbolet på lykke og 

fremgang for den nye byen. 

Moldes kommunevåpen har overlevd samfunnsendringer i snart 300 år. Da Bolsøy ble en del 

av Molde i 1964, ble kommunevåpenet videreført. Det er blitt tegnet om en rekke ganger, 

men historikken og den viktige symbolikken er blitt bevart. For bedre å tilpasse motivet til 

digitale flater, ble kommunevåpenet sist gang justert i 2007. 

Motivet formidler en viktig historie, som også er relevant for den nye kommunen. Nærheten 

til havet er en viktig del av identiteten vår, spesielt med tanke på at nye Molde kommune 

skal satse mer på maritime næringer i tiden fremover. Det er et særegent motiv, som ikke 

ligner andre kommunevåpen eller logoer.  

Juryen er delt i synet på om symbolet er tilstrekkelig samlende, og hvorvidt 

samfunnsendringen vi står ovenfor i 2020 er så betydelig at det kan forsvares at et nærmere 

300 år gammelt symbol bør avvikles. 

 

Det var ikke bare den lille byens innbyggere som ble reddet fra nød og matmangel. Silda 

reddet hele regionen. I den opprinnelige søknaden til kong Christian VI påpekte amtmann 

Christian Ulrich Tøndel nettopp at det var fogderiet (Romsdal), og ikke byen Molde, som ble 

velsignet med silda.  

  

Til tross for at historikken er like gjeldende for Midsund og Nesset som for Molde, så 

oppleves Moldes kommunevåpen som «Molde sitt». Deler av/et knapt flertall av juryen 

mener at det vil oppleves splittende for prosessen å beholde dette kommunevåpenet. Dette 

til tross for at et flertall av folket (56%) mener at dette alternativet er best.  

Oppsummert: 

Alternativet «Hval og sild» vurderes som sterkest på kriteriene særegent og fremtidsrettet, 

men svakest på kriteriet samlende.  Symbolikken er heller ikke blant de enkleste.  Å jobbe 

med en forenkling, en fornyelse av det gamle, er blitt omtalt i juryen. En slik prosess vil 

uansett ikke endre på juryens samlede ståsted.  

 



 

Beholde byvåpen for Molde by; «Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen 

Må valg av alternativ 1 «Storslått og energisk» nødvendigvis innebære at det tradisjonsrike 

kommunevåpenet til Molde ikke kan brukes til noe lenger? Å gå for en delt løsning har vært 

vurdert. I praksis kan det innebære at «Hval og sild» får status som et slag segl eller byvåpen 

for Molde by, med sine helt spesifikke og begrensede bruksområder.   

Søk på nett, samt henvendelser til Arkivverket og Norsk Heraldisk Forening, har ikke gitt 

noen holdepunkter for at en slik løsning praktiseres noen steder i Norge nå. Noen kommuner 

skal vurdere det, blant annet nye Ålesund kommune.  

Et kommunevåpen er et sterkt symbol for kommunen og for utøvelse av kommunal 

myndighet. Norsk Heraldisk Forening mener nye Molde kommune bør unngå en praksis som 

bidrar til forvekslingsfare mellom nytt og gammelt kommunevåpen. Det er likevel ikke til 

hinder for at gamle kommunevåpen kan brukes som dekorative element for å formidle 

kommunens historie. Et konkret eksempel kan være å la alle tidligere kommunevåpen inngå 

som en del av et nytt ordførerkjede.   

 

Oppsummert:  

Det må være et tydelig skille på eksisterende og gamle kommunevåpen. Etterbruken av 

gamle kommunevåpen bør begrenses til dekor i formidlingen av kommunens historie. 



 

 

 

 

Pressemelding 13.11.18 

 

Nytt kommunevåpen: Juryen foreslår «Storslått og energisk» 

Juryen mener nye Molde kommune bør få nytt kommunevåpen, og velge alternativet «Storslått og 

energisk». Forslaget ble vedtatt med knappest mulig flertall. Et mindretall av juryens medlemmer 

mener at den nye kommunen bør velge Moldes eksisterende kommunevåpen. 

 

Kort om vinnerbidraget 

«Storslått og energisk» viser fjell- og/eller bølgetopper i energisk 

samspill. Den ene bevegelsen skaper grunnlag for den neste og til 

sammen danner de et mangfoldig landskap.  

 

Dynamikken i formene symboliserer samarbeidet, livskraften og 

energien som bor i menneskene, næringslivet og kulturen. Motivet 

er enkelt med en tydelig identitet gjennom sterke former og rene 

farger bestående av hvit og blå. 

«Storslått og energisk» er utarbeidet av grafisk designer Gunveig 

Vanvik i firmaet Eggedosis i Kristiansund. Som vinner av 

designkonkurransen mottar de et honorar på 50.000 kroner. 

 

Prosessen videre 

Det er opp til politikerne i Midsund, Molde og Nesset å avgjøre hvorvidt «Storslått og energisk» blir 

tatt i bruk som nytt kommunevåpen. Fellesnemnda for nye Molde kommune skal drøfte saken 28. 

november. Deretter kreves det likelydende vedtak i de tre kommunestyrene.  

Vedlagt følger en oppsummering av juryens arbeid, inkludert vedlegg.   

For mer informasjon, kontakt undertegnede på mob 901 46 076. 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen 

Leder av juryen 

 

 



Alle resultater

Kommune Antall stemmer Oppslutning 
(Antall stemmer 

fordelt på 
kommunens 

innbyggertall)

Antall stemmer 
fordelt på 
kommune

Molde 2714 10,1 % 71%

Midsund 149 7,4 % 4%

Nesset 313 10,6 % 8%

Annen kommune 657 17%

TOTALT 3833 100%

Besvarelser per kommune

Molde Midsund Nesset Annen kommune



Alle resultater

1 2 3 4 5 6

Alternativ Antall Andel

1 728 19 %

2 71 2 %

3 531 14 %

4 290 8 %

5 80 2 %

6 2133 56 %

TOTALT 3833 100 %

1               2               3

4               5               6



Annen kommune

1 2 3 4 5 6

Alternativ Antall Andel

1 92 14 %

2 16 2 %

3 104 16 %

4 43 7 %

5 11 2 %

6 391 60 %

TOTALT 657 100 %

1               2               3

4                5               6



Midsund kommune

1 2 3 4 5 6

Alternativ Antall Andel

1 73 49 %

2 5 3 %

3 17 11 %

4 22 15 %

5 5 3 %

6 27 18 %

TOTALT 149 100 %

1               2               3

4                5               6



Molde kommune

1 2 3 4 5 6

Alternativ Antall Andel

1 355 13 %

2 41 2 %

3 389 14 %

4 193 7 %

5 59 2 %

6 1677 62 %

TOTALT 2714 100 %

1               2               3

4                5               6



Nesset kommune

1 2 3 4 5 6

Alternativ Antall Andel

1 208 66 %

2 9 3 %

3 21 7 %

4 32 10 %

5 5 2 %

6 38 12 %

TOTALT 313 100 %

1               2               3

4                5               6



Rapporten gir en oversikt over registrerte varemerker eller

designregistreringer som ligner deres kommunevåpen .

Vår ref.: 2018 -0614 V

Deres ref.:

Dato: 2018.10.01

Sak sbehandler: Hege Snekkermoen Nydahl/ Wigdis Sollie

Telefon: 22387566

E- post : hms @patentstyret.no

Lignende varemerke r

Patentstyret
Besøksadresse:
Sandakerveien 64, Oslo

Postadress e:
Postboks 4863 Nydalen, 0422 Oslo

Kundesenter : 22 38 73 00
E-post : post@patentstyret.no

Følg oss på:

patentstyret .no

Gjør ideer til verdier



Innledning 

Vi har utført en forundersøkelse for å avklare om det finnes varemerkesøknader/registrerte 

varemerker eller designregistreringer i Norge som kan forveksles med deres kommunevåpen. 

Resultat 

Varemerke 

 
Vi kan informere om at vi ikke har funnet noen varemerker som vi mener kan forveksles med 

deres kommunevåpen i produktklassene 1-45. Vi har søkt i varemerkeregisteret (databasen 

vår), oppdatert 2018.09.20.  

 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes andre varemerkesøknader eller registrerte 

varemerker som ligner på deres kommunevåpen.  

 

Dette gjelder følgende varemerker: 201004692, 201314319, 201508666, 201807242, MT13 

 
Dere kan søke opp og finne mer informasjon om disse varemerkene i varemerkeregistret vårt, 

https://search.patentstyret.no/ 

 

 

 
Vi kan informere om at vi ikke har funnet noen varemerker som vi mener kan forveksles med 

deres kommunevåpen i produktklassene 1-45. Vi har søkt i varemerkeregisteret (databasen 

vår), oppdatert 2018.09.20.  



 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes andre varemerkesøknader eller registrerte 

varemerker som ligner på deres kommunevåpen.  

 

Dette gjelder følgende varemerker: 201509324, 201706992  

 
Dere kan søke opp og finne mer informasjon om disse varemerkene i varemerkeregistret vårt, 

https://search.patentstyret.no/ 

 

 
Vi kan informere om at vi ikke har funnet noen varemerker som vi mener kan forveksles med 

deres kommunevåpen i produktklassene 1-45. Vi har søkt i varemerkeregisteret (databasen 

vår), oppdatert 2018.09.20.  

 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det finnes andre varemerkesøknader eller registrerte 

varemerker som ligner på deres kommunevåpen.  

 

Dette gjelder følgende varemerker: 201715866  

 
Dere kan søke opp og finne mer informasjon om disse varemerkene i varemerkeregistret vårt, 

https://search.patentstyret.no/ 



 

Vi kan informere om at vi ikke har funnet noen varemerker som vi mener kan forveksles med 

deres kommunevåpen i produktklassene 1-45. Vi har søkt i varemerkeregisteret (databasen 

vår), oppdatert 2018.09.20. 

 

 

Vi kan informere om at vi ikke har funnet noen varemerker som vi mener kan forveksles med 

deres kommunevåpen i produktklassene 1-45. Vi har søkt i varemerkeregisteret (databasen 

vår), oppdatert 2018.09.20. 

 

Design 

Vi søkte på «Grafiske symboler og logoer, overflatemønster, ornamentering» i klasse 32-00, 

og fant ingen design som etter vårt skjønn er identiske med eller gir det samme 

helhetsinntrykket som kommunevåpnene i denne undersøkelsen. 

 

 

 
 

Vi ber dere være oppmerksom på følgende:  

Forundersøkelsen er gjennomført på grunnlag av søk i de databaser som er tilgjengelige i 

Patentstyret. Det kan komme inn varemerkesøknader fra utlandet som har prioritet fra et 

tidligere tidspunkt.  

 

Vi anbefaler dere selv sjekke  

• Arkivverkets register over kommunevåpen 

https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5027-Kommunev%C3%A5pen/  

• Flagg 



Storslått og energisk.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 26/19 07.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 
 
 
 
 

Budsjettkorrigeringer 2019 - investeringsprosjekter 
 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 

Formål Budsjett 
2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 
Totalramme 

600296 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 256 000 -43 000 3 213 000 22 350 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 0 787 000 787 000 1 557 000 
600349 Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger  0 500 000 500 000 588 000 
Sum økt bevilgning totalt for 2019   1 244 000     

 

Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 1 244 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr 250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 994 000 

 

2. Låneopptak for 2019 økes med kr 7 244 000, fra kr 42 645 000 til kr 49 889 000.  
    Lånets løpetid er 40 år.  

 

 

 

Saksopplysninger 
 
Iht. kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I 
kommentarene til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte 
organene. Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-106 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til 
kommunestyret, jf. § 47 nr. 2.  
 
Etter avlagt økonomisk rapport per 2. tertial (2018) gjøres det et estimat på hvor mye som går 
med av budsjettert bevilgning til investeringsprosjektene resten av året. De prosjektene en tror 
ikke blir ferdig settes opp i neste års budsjett (2019). Erfaring tilsier at det er vanskelig å treffe 
dette nøyaktig.  
 
Ut fra dette er det behov for å korrigere bevilgning til følgende investeringsprosjekter: 
 
Prosjekt 600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 
Prosjektet omfatter grunnarbeider for byggegrop, betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, 
bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk rensing. Høydebassenget 
ble satt i drift september 2017. Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt Nesset 
Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart 
august 2017. Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt en del utfordringer som har 
forsinket prosjektet, og leverandøren av maskinparken har skiftet en del komponenter. Etter fire 
uker med stabil drift ble det 20. november sendt vann fra nytt renseanlegg ut til abonnentene. 
Tilordning av terreng gjenstår, og vil bli utført etter at selve ombyggingen og idriftsettingen av 
anlegget er i orden. Forventet avslutning av prosjektet i 2019. Det ble brukt litt mer enn forventet 
av bevilgningen i 2018, derfor er budsjettert beløp satt litt for høyt i 2019 i forhold til 
totalrammen. 
Brukt til prosjektet per 31.12.2018: kr 19 137 179. 
Budsjettet for 2019 justeres ned med kr 43 000, fra kr 3 256 000 til kr 3 213 000 
Totalramme forblir uendret med kr 22 350 000 
 
Prosjekt 600341 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 
Prosjektet gjelder bygging av ny garasje til miljøbilen, samt et produksjons-/lagerlokale for blant 
annet produksjon av ved, samt montering av møbler produsert av Aktivitetstjenesten. Oppstart 
på byggeplass i slutten av oktober 2018. Prosjektet var forventet ferdigstilt i desember, men ble 
noe forsinket grunnet ekstra gravearbeider i forbindelse med intern drenering som ikke fungerte. 
Prosjektet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2019. 
Brukt til prosjektet per 31.12.2018: kr 770 369. 
Budsjettet for 2019 økes med kr 787 000, fra kr 0 til kr 787 000. 
Totalramme forblir uendret med kr 1 557 000 
 
Prosjekt 600349 Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger 
Brannsjefen har utstedt avvik vedrørende brannsikkerheten på dette brannobjektet som omfatter 
botjenesten og alle omsorgsboliger på Holtan. For å lukke avviket må brannsikkerheten høynes 
gjennom disse 3 hovedmomentene; anskaffe branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse 
iht. branndokumentasjonen og installering av nytt brannalarmanlegg. Branndokumentasjonen 
ble anskaffet i 2018 og er en brannteknisk tilstandsanalyse. Prosjektet fortsetter i 2019 med 
gjennomføring av de byggetekniske utbedringene iht. tilstandsanalysen som også omfatter 
brannalarmanlegget. 
Brukt til prosjektet per 31.12.2018: kr 87 607. 
Budsjettet for 2019 økes med kr 500 000, fra kr 0 til kr 500 000. 
Totalramme kr 588 000.  
 
Lånemidler og låneopptak 



  
Ved framlegging av økonomiplan 2019 – 2022 ble det i budsjett 2019 forventet at kommunen ville 
få ubrukte lånemidler ved avlegging av regnskap for 2018, på kr 15 000 000. Dette ble hensyntatt 
ved vedtak om opptak av nytt lån med kr 42 645 000 for 2019, jf. K-sak 88/18 den 13.12.2018. 
 
Da regnskapet for 2018 ble avsluttet var det ca. kr 14 mill. igjen av ubrukte lånemidler til 
investeringer. Dvs. ca. kr 1 mill. mindre enn forventet. 
 
I løpet av 2019 har det vært, og vil bli, framlagt saker hvor det er forslag om bruk av 
lånemidler/nytt lån.  
 
Så langt er det gjort vedtak om, eller foreslått bruk av lånemidler, med til sammen kr 7 244 000 
mer enn kommunen har i lånemidler/skal ta opp lån for.  
 
Saldo pr. 1.1.2019 (kto. 29100200) 14 007 000 
Budsjettert bruk av ubrukte lånemidler per 1.1.2019 (økonomiplan 2019-2022) -15 000 000 
K 11/19 NOS - ombygging demensavd. -3 717 000 
F 22/19 Eresfjord barnehage, prosj 600362 (ikke behandla politisk ennå) -1 540 000 
I denne saken foreslås finansiering med (ikke behandla politisk ennå) -994 000 
Rest lånemidler -7 244 000 

 
Derfor må beløpet for opptak av lån økes med kr 7 244 000, fra kr 42 645 000 til kr 49 889 000, 
forutsatt at bevilgningene blir vedtatt politisk. Lånets løpetid kan fortsatt være 40 år fordi 
prosjektene som midlene skal finansieres har levetid på 40 og 50 år. 
 
 
Vurdering 
 
Det kan være forskjellige årsaker til at et prosjekt ikke blir ferdig. Her har ett prosjekt brukt mer 
midler enn forutsatt, mens to av prosjektene ikke ble ferdig som forutsatt 
 
Rådmannen mener det er viktig at prosjektene får den nødvendige bevilgningen for å kunne 
sluttføres i 2019. Alternativt må prosjektene stoppes. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
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