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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 7/15 13.05.2015 

 

Motorferdsel i utmark - kjøring med traktor 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 6, gis 

Einar Nerland dispensasjon til å kjøre med traktor etter opparbeidet traktorveier på Nerland og 

tilliggende områder i Vistdal.  

 

Det gis tillatelse da kjøring skal skje etter skogsveier i Vistdal. Det er lagt til grunn at noe av kjøringen 

er knyttet til vedhogst.  

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har mottatt søknad fra Einar Nerland om å få benytte egen traktor til å kjøre etter 

skogsveier på Nerland og tilliggende områder.  

 

Grunneiere av skogsveiene har gitt tillatelse til at han kan bruke disse til nyttekjøring knyttet til 

vedhogst og rekreasjon. Søker har vansker pga sine helseutfordringer med å ta seg frem etter 

traktorveiene til fots. 

 

Søknaden må behandles etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag;  

« I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - 

etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov 

som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, 

skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdselen til et minimum.» 

 

I lov om motorferdsel i utmark er veg som ikke er opparbeidet for kjøring med bil å betrakte som 

utmark.   



Vurdering 

Søknaden dreier seg om å få kjøre etter skogsveier i Vistdal der søker har hatt hytte i ca 35 år. 

Rådmannen legger til grunn at det dreier seg om å få kjøre med en mindre traktor etter traséer som er 

opparbeidet for kjøring med traktorer/ skogsmaskiner.  

 

Rådmannen legger og til grunn at Nesset kommune har relativt få slike søknader og anser det derfor 

som lite konfliktfylt å imøtekomme søknaden.  

 

Så lenge det er snakk om å kjøre etter opparbeidet traktorveier anser rådmannen at det ikke er 

nødvendig å vurdere naturmangfoldloven nærmere. Omsøkte kjøring vil ikke skje i eller i nærheten av 

verneområder.   

Økonomiske konsekvenser 

Ingen  

 

Betydning for folkehelse 

Så lenge det er relativ få slike søknader anses ikke aktiviteten å komme i konflikt med 

friluftsinteresser.  

 



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2015/796-1 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 8/15 13.05.2015 

 

Rammer for tildeling av fellingstillatelser for hjort, elg og rådyr i Nesset - 2015 

Vedlegg 

1 Oversikt - Fellingsresultater i Nesset 

2 Eikesdal - Vårtelling 2015 

3 Vistdal - Vårtelling 2015 

4 Storhaugen - Vårtelling 2015 

5 Søknad om fellingsløyve på rådyr, hjort og elg 2015 

6 Forslag om endring av minsteareal for elg for «region Gamle Nesset» for 2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å 

fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 9, i forskrift av 14.02.2012 om forvaltning 

av hjortevilt og bever. 

 

For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for jaktsesongen 

2015. 

 

For region gamle Nesset reduseres minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Bersås og Eide 

– Fressvika settes minstearealet til 700 dekar .  

 

I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 daa til vald nr 68 Husby – Sølott og 52 

Rødskjæret.  

 

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 650 dekar. 

 

For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  

 

 

 



Saksopplysninger 

Valdregisteret pr 31.12.2013 i Nesset står oppført med til sammen 22 vald, hvorav 8 vald med 

driftsplanbasert forvaltning. 

 

 

Forvaltningsområde Antall vald 

2014 

Antall driftsplaner Merknad 

Gamle Nesset (t.o.m 

Bugge) 

6 vald  Nordstranda - 51 825 

daa 

Ytre Nesset  - 36 156 

daa 

Bersås storvald-  18 000 

daa 

Storhaugen – Kleppen 

26 815 daa 

 

 

 

 

 

Storhaugen – Kleppen har 

søkt om ny bestandsplan for 

perioden 2015 – 2017.  

Eresfjord 10 vald Øvre Eresfjord – 17 300 

daa 

 

Eikesdal 1 vald Eikesdal – 41 300 daa Ny bestandsplan for perioden 

2015 – 2017 er omsøkt 

Vistdal 5 vald Vistdal storviltvald – 

51 550 daa 

Sørstranda – 19 725 daa 

 

 

. 

 

 

 

 

Vurdering 

Den generelle målsettingen i fylket er å redusere hjortebestanden. Det vil likevel være uenighet om 

hvor stor hjortebestanden er i de forskjellige bygdene og kommuner.  

 

Fastlagt minsteareal for hjort er 500 dekar i Eresfjord og ellers i kommunen satt til 1000 dekar. For 

rådyr og elg er minstearealet 500 dekar og 12 000 dekar. I medhold av § 9 i hjorteviltforskriften kan 

kommunal viltmyndighet fravike minstearealet for hjort, elg og rådyr med inntil +/- 50 %. 

 

Bruk av den såkalte 50 % regelen skal være vurdert ut fra ulikheter i viltartens levevilkår i kommunen, 

bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. 

 

Rådmannen mener det ikke er noe grunnlag for å starte en prosess med forskriftsendring av 

minstearealet i kommunen. Hovedbjelken i hjorteviltforvaltningen vil være målsetting om lokal 

driftsplanbasert forvaltning. Dette innebærer stor fleksibilitet for avskyting.  Ellers ”sliter” en del 

mindre enkeltvald med lavt fellingsresultat ut fra dagens fastsatte minsteareal i Nesset kommune.  

   

Samlet fellingsresultat for hjort i perioden 2009 – 2014, hele kommunen.  

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 

2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 

2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 

2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 



2013 T 532 73 71 88(45 ho) 71 36 339 – 63% 

2014 T 553 65 69 81(37 ho) 58 32 305 – 55% 

 

 

REGION GAMLE NESSET 

Det er nå fire vald i denne forvaltningsregion som ikke har driftsplanbasert forvaltning. Rådmannen vil 

foreslå at en fortsetter ett år til med nesten samme kvote som i 2014. 

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2014: 

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T - 

184 

21 28 32 26 28 135 

2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 

2011 t- 195 17 26 24 23 21 111 

2012 t- 195 20 20 30 23 16 109 

2013- t 195 23 14 20 30 12 99 

2014- t 165 16 20 22 17 7 82 

 

Når det gjelder elgbestanden er det i region gamle Nesset som har størst tilhold av elg.  

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å gjøre de store endringene av minstearealet fra i fjor. 

Bersås jaktvald har i brev av 30.03.2015 bedt om at minstearealet blir redusert i region «gamle 

Nesset». 

Rådmannen legger til grunn at elgen beiter periodevis over større områder og under jakta er det 

forholdsvis stort jaktpress i hele regionen Dersom en følger samme samlet tildelingskvote i region 

gamle Nesset som i 2014 mener rådmannen det må foreligge høyre samlet fellingsprosent før 

kommunen setter i gang en prosess med å endre forskrift for minstearealet. I fjor ble det skutt 14 elger 

i region gamle Nesset der samlet fellingskvote var 24 dyr.  

 

Med hensyn til skogbruksinteressene er det lite ønskelig å ha for stor elgbestand i region gamle Nesset.  

Minsteareal for elg reduseres til 6000 dekar for 2015. 

 

Felte elg i Nesset, perioden 2009 - 2014 

År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ 

år 

Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T-22 3 2 4 3 2 14 

2010 T-23 3 2 6 4 2 17 

2011 T-24 4 3 5 3 3 18 

2012 T-29 3 4 4 5 1 17 

2013 T-30 3 2 3 1 4 13 

2014 T-31 5 2 6 1 0 14 

 

REGION ERESFJORD 

I Eresfjord er det i mange områder mye hjort, spesielt om vinteren og våren. En del vald i bygda har 

forholdsvis likevel lav fellingsprosent.  

 

Rådmannen mener for å bedre vinterbeiteforholdene i Eresfjord bør en fortsette nesten samme tildeling  

som i 2014.  Øverås /Hånde og skogslia fra Nauste til Rødskjæret er to viktige vinterbeiteområder i 

Eresfjord. Kommunal viltforvaltning har og fått signal om at hjortebestanden på sørsiden av 

Eresfjorden er økende. Rådmannen foreslår at mistearealet settes til 250 dekar for jaktvald nr 68 og nr 

52.  



 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2014: 

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T 157 18  26 40 15 8 107 

2010 T 160 21 34 44 13 9 121 

2011 T 180 31 22 36 14 9 111 

2012 T 168 20 25 20 10 6 81 

2013 T  22 20 25 20 12 99 

2014 T 188 22 16 23 19 10 90 

 

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2012  206 dyr 148 dyr 

2013 68 dyr  46 dyr  72 dyr 

2014 167 dyr   

2015* tidlig spredning av 

gjødsel 
124 dyr 103 dyr -  

 

REGION VISTDAL 

I Vistdal har det vært driftsplanbasert forvaltning i mange år. I 2011 avsluttet Ødegård jaktfelt 

samarbeidet med Vistdal storviltvald og ble eget jaktvald igjen.  

Bakgrunnen for etablering av driftsplanbasert forvaltning i Vistdal var bl.a å kunne samordne jaktuttak 

i bygda bedre og ha lokal strategi på forvaltningen av hjorteviltet.  

 

Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2014: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 

2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 

2010 T 90 9 15 23 8 12 67 

2011 T 100 11 14 24 5 3 57 

2012 T 98 12 14 14 5 7 52 

2013 T 96 15 14 23 9 11 72 

2014 T 96 10 11 16 14 12 64 

 

For å redusere hjorteviltbestanden i Vistdal er en avhengig av samarbeid for uttak av dyr i et større 

område. Det har i grunn liten betydning om mindre enkeltvald får en økning i kvota på ett eller to dyr.  

Likevel vil rådmannen foreslå at minstearealet for hjort settes til 650 dekar for Ødegård jaktvald for 

2015, det samme som i fjor. Årsaken til å redusere minstearealet er at valdet har 100 % avskyting og 

beiteskader.  

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i deler av Vistdal  

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2015 81 dyr 119 dyr 75 dyr 

 

I Vistdalområdet er det to vald som ikke har vært med i driftsplanbasert forvaltning. Disse har i flere år 

fått tildelt kvote ut fra 800 dekar pr dyr. Da det er lav eller ingen felling av dyr i disse valda mener 

rådmannen det ikke er grunnlag for å redusere minstearealet i 2015.  



   

REGION EIKESDAL 

I Eikesdal er det driftsplanbasert forvaltning. Eikesdal er et område hvor en bør legge opp til stort uttak 

av dyr også i 2015. Det er områder i Eikesdal som har stort beitetrykk av hjort.  Store almetrær er 

preget av hjortebeiting og det er lite fornyelse av ungskog av alm.  

For å bedre vinterbeiteområdene bør driftsplanområdet diskutere tiltak/virkemidler som gjør det mulig 

å redusere bestanden i området. I driftsplanen som nå er avsluttet var det lagt opp til årlig uttak på 78 

dyr. For perioden 2012 – 2014 var det lagt opp til uttak av 234 dyr. Det ble felt til sammen 197 dyr.  

 

 

 

 

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2014, Eikesdal: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 

2010  T 64 10 19 12 8 0 49 

2011 T 69 16 19 13 2 3 53 

2012 T 79 12 16 19 8 4 59 

2013 T 79 13 23 20 12 1 69 

2014 T 106 17 22 20 8 2 69 

 

Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har i utgangspunktet driftsbasert 

forvaltning. Ny avtale for perioden 2015 – 2017 må godkjennes. 

 

Eikesdal er det området som en bør etterstrebe økt felling av dyr.  

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i deler av Eikesdal.  

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2015 134 dyr 97 dyr 79 dyr 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Jakt er en positiv aktivitet.  



NESSET KOMMUNE –  
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HJORT 
 

VALDSTRUKTUR 

Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 6 vald med godkjent driftsplan i 2014.  

Fordeling i kommunen: Region gamle Nesset( Molde – tom Bugge): 6 vald, derav to vald 

med driftsplan. 

Region Eresfjord: 10 vald, hvor ett vald med driftsplan. 

Region Eikesdal: 1 vald med driftsplan 

Region Vistdal: 5 vald, der to vald har driftsplan   

 

FELLINGSTILLATELSER 

I 2014 var samlet tildelt kvote for hele kommunen 553 dyr, fordelt på  

49 voksne hanndyr,  55 voksne hunndyr,  34 spissbukk, 67 kalver og  348 frie dyr.  

Frie dyr tildeles til vald som har driftsplan med avskytingsavtaler.  

 

 

FELLINGSRESULTAT - HELE KOMMUNEN 

 

Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2014 

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

1998 30 34 32 28 6 130   - 49 % 

1999 29 36 39 29 6 139   - 47 % 

2000 25 43 41 46 8 163   - 53 % 

2001 37 45 63 (30ho) 43 13 201  - 56 % 

2002 50 51 64 (32ho) 26 15 206   - 59 % 

2003 42 50 67 (36ho) 21 11 191    - 61% 

2004 33 36 58 (30 ho) 29 23 179    - 57 % 

2005  48 56 78 (39 ho) 46 29  257   - 70 % 

2006 51 54 65 (35 ho) 40 28  238   - 64 % 

2007 54 63 86 (37 ho) 41 30  274   - 75 % 

2008 72 79 95 (37ho) 58 28  324 – 70 % 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 

2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 

2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 

2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 

2013 T 532 73 71 88(45 ho) 71 36 339 –  63 % 

2014 T 553 65 69 81 (37 ho) 58 32 305 – 55% 

 

I 2010 ble det felt totalt 384 dyr som var  ny fellingsrekord i Nesset. I 2014 er det felt 305 dyr. 

Det er  er 34 færre dyr , eller en nedgang på 10 %, i forhold til fellingsresultatet i 2013.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Felte dyr i Nesset 2014 med fordeling kjønn/alder 

 

 Eldre  Eldre % 1,5 år 1,5 år % Kalv Kalv % I alt  I alt % 

Hanndyr 65 21,3  % 58 19,0 % 44 14,4 % 148 54,7 % 

Hodyr 69 22,6 % 32 10,6% 37 12,1 % 153 45,3 % 

Felt 

totalt 

134 43,9  % 90 29,6% 81 26,5 % 305 100 % 

 

 

 

REGION  ”GAMLE NESSET”  

Det omfatter vald fra kommunegrensa til Molde til og med Bugge.  

 

Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2014: 

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

1998 2 7 7 9 3 28  - 38,8% 

1999 7 5 12 13 1 38 – 41,3 % 

2000 6 14 14 18 1 53  - 52,5% 

2001 9 10 16 16 4 55 – 42,6 % 

2002 16 14 19 11 5 65  

2003  T-112 15 15 18 7 3 58 -   51,7% 

2004  T-108 9 15 22 7 7 60  - 55.5 % 

2005  T-142 19 15 24 19 11 88 -  61.9 % 

2006 T- 143 22 18 20 15 8 83 – 58 % 

2007 T- 143 18 16 25 15 9 83 

2008 T- 167 25 27 32 22 16 122 

2009 T - 184 21 28 32 26 28 135 

2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 

2011t- 195 17 26 24 23 21 111 

2012t- 195 20 20 30 23 16 109 

2013- t 195 23 14 20 30 12 99 

2014 – t162 16 20 22 17 7 82 

 

I 2014 ble det felt 82 dyr i region gamle Nesset. I år 2010 ble det satt ny fellingsrekord med 

147 felte dyr. Siden den gang har fellingsresultatet gått gradvis ned. Uttak av eldre hodyr har 

økt i forhold til 2013.  Fellingsresultatet i 2014 er på samme nivå som i perioden 2005 – 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION  ERESFJORD  

 

Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2014: 

 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

1998 10 12 15 10 3 50- 59,5% 

1999 11 18 14 6 2 51 –47,7% 

2000 10 17 12 16 3 58 – 53,7 % 

2001 16 19 26 15 5 81 – 75% 

2002 16 25 28 8 6 83  - 76 % 

2003 12 18 27  10 3 70  - 72 % 

2004 T 97 10 7 19 12 9 57 – 58  % 

2005  T 100 15 23 26 11 4 79 – 79% 

2006  T 112 15 22 18 7 9 71 – 63,4 

2007 T 16 27 38 8 10 99 

2008 T 153 22 22 29 14 8 95 (62%) 

2009 T 157 18  26 40 15 8 107 

2010 T 160 21 34 44 13 9 121 

2011 T 180 31 22 36 14 9 111 

2012 T 168 20 25 20 10 6 81 

2013 T  22 20 25 20 12 99 

2014 T 188 22 16 23 19 10 90 

 

 

I 2014 ble det felt 9 færre dyr enn i 2013. I perioden 2009 – 2011 ble det felt over 100 dyr i 

Eresfjord. De tre siste årene har fellingsresultatet vært noe mindre. I 2014 ble det skutt 90 dyr 

hvorav Øvre Eresfjord driftsplanområde felte 45 dyr.   

 

Når det gjelder vald i Eresfjord utenfor driftsplanområdet har avskytingen de siste 12 årene 

vært: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2001 9 9 14 6 1 39 

2002 11 12 14 2 3 42 

2003 5 10 15 3 2 35 

2004 T-56 4 1 13 (7 ho) 4 5 27-  48 % 

2005 T-59 10 13 15 (7 ho) 0 2 40-  48 % 

2006 T-62 9 13 9 1 3 35 – 56,4 % 

2007 10 15 23 0 1 49 –   

2008 13 15 15 2 1 46 

2009 T 91 10 13 22 3 0 48 

2010 T 94 11 22 25 3 1 62 

2011 T 114 12 21 21 3 2 59 dyr 

2012 T 102 11 17 16 5 1 50 

2013 T 97 12 14 18 9 2 55 

2014 T 100 12 10 11 9 3 45 



 

REGION  EIKESDAL  

 

Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2014: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

1998 7 5 1 4 0 17 – 70,8% 

1999 6 7 3 3 0 19 – 76 % 

2000 4 3 3 5 0 15 – 53,6 % 

2001 6 4 5 6 1 22 – 57,9% 

2002 6 4 4 5 1 20 – 70% 

2003 8 7 7 4  26 – 88 % 

2004 T- 41 7 3 5 6 3 24 – 58,5 % 

2005 T- 41 8 8 9 7 2 34 – 83 % 

2006  T-41 7 7 11 10 2 37 – 90% 

2007 T-41 10 10 12 10 0 42 

2008 T-64 14 20 14 7 0 55 – 85 % 

2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 

2010  T 64 10 19 12 8 0 49 

2011 T 69 16 19 13 2 3 53 

2012 T 78 12 16 19 8 4 59 

2013 T 79 13 23 20 12 1 69 

2014 T 106 17 22 20 8 2 69 

 

Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har i utgangspunktet 

driftsbasert forvaltning .  

 

TNM signaliserte i 2014 at Eikesdal er et område hvor avskytingen bør økes. Eikesdal er det 

eneste forvaltningsområdet hvor antall felte dyr ikke har gått ned sammenlignet med 2013.  

 

 

 

REGION  VISTDAL 

 

Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012: 

År Eldre 

hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

1998 11 10 9 5 0 35 – 52,2 % 

1999 5 6 9 7 3 30 – 44,8 % 

2000 5 9 12 7 4 37 – 53,6 5 

2001 6 12 16 6 3 43 – 52 % 

2002 12 8 13 2 3 38  - 46 % 

2003 7 10 15  5 37  - 54% 

2004 T- 70 7 10 11 4 4 36– 51.4 % 

2005 T- 82 6 10 19 9 12 56 -  68 % 

2006 T- 74 7 7 16 8 9 47 – 63,5 % 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 

2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 



2010 T 90 9 15 23 8 12 67 

2011 T 100 11 14 24 5 3 57 

2012 T 98 12 14 14 5 7 52 

2013 T 96 15 14 23 9 11 72 

2014 T 97 10 11 16 14 13 64 

 

I 2013 ble det satt fellingsrekord i Vistdal med 72 felte dyr. I 2014 ble det felt 8 færre dyr enn 

i 2013. 

 

 

OPPSUMMERING FELLINGSRESULTAT 2014 - Hjort 

 

 Det ble skutt 34 færre dyr under jakta i 2014 sammenlignet med jaktåret 2013 da det 

ble felt 339 dyr 

 I Eikesdal driftsplanområde ble det skutt 69 dyr som er samme fellingsresultat som i 

2013. 

 I region gamle Nesset ble det skutt 82 dyr i 2014 Det er 17 færre dyr enn året før.  

 I region Eresfjord ble det i 2014 skutt 9 færre dyr sammenlignet med fellingsresultatet 

i 2013 da det ble felt 99 hjorter.  

 I region Vistdal ble det skutt til sammen 64 dyr, det er 8 færre dyr enn jaktåret 2014 .  

 

ELG 
 

Felte elg i Nesset, perioden 2001 - 2014 

År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ 

år 

Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2001 4  4 0  8 

2002 3 1 2 2  8 

2003 3 1 3   7 

2004 T-21 3 2 5 0 1 11 

2005 T-23 5 1 1 0 0 7 

2006 T-25 3 2 4 1 1 11 

2007 T-27 4 2 4 (hann) 1 0 11 

2008 T-22 4 1 3 (2 okser) 1 2 11 

2009 T-22 3 2 4 3 2 14 

2010 T-23 3 2 6 4 2 17 

2011 T-24 4 3 5 3 3 18 

2012 T-29 3 4 4 5 1 17 

2013 T-30 3 2 3 1 4 13 

2014 T 31 5 2 6 1 0 14 

 

 

Det er godkjent 10 elgvald i kommunen. Det ble i 2014 skutt 14 elger i Nesset som er en liten 

økning fra jaktåret 2013. Alle elgene ble skutt i region gamle Nesset.    

 

 

 

 

Antall felte elg 2014, fordelt alder/kjønn 



 

 Eldre Eldre % 1,5 år 1,5 år % Kalv Kalv % I alt I alt % 

Hanndyr 5 35.7 % 1 7.1 % 4 28.6 % 10  71.4 % 

Hodyr 2 14.3  % 0  0.0 % 2  14.3 % 4  28,6 % 

Felt 

totalt 

7  50.0 %  1 7.1 % 6  42.9 %  14  

Fellingsprosent; 45,2  

 

 

 

RÅDYR 
Det ble i 2014 felt til sammen 40  rådyr i kommunen, fordelt på 21  bukker, 9 geiter, 6 

bukkekalver og 4 geitkalver. 

Det ble i 2013 felt til sammen 56  rådyr i kommunen, fordelt på 25  bukker, 20 geiter, 6 

bukkekalver og 5 geitkalver. 

Det ble i 2012 felt til sammen 76  rådyr i kommunen, fordelt på 42  bukker, 20 geiter, 6 

bukkekalver og 8 geitkalver. 

Det ble i 2011 felt til sammen  80 rådyr i kommunen, fordelt på 34  bukker, 28 geiter, 9 

bukkekalver og 9 geitkalver. 

Det ble i 2010 felt til sammen 108 rådyr i kommunen, fordelt på 45  bukker, 36 geiter, 17 

bukkekalver og 10 geitkalver. 

Det ble i 2009 felt til sammen 134 rådyr i kommunen, fordelt på 61  bukker, 41 geiter, 17 

bukkekalver og 15 geitkalver. 

Det ble i 2008 felt til sammen 87 rådyr i kommunen, fordelt på 47  bukk, 27 geiter, 5 

bukkekalver og 8 geitkalver. 

Det ble i 2007 felt til sammen 117 rådyr i kommunen, fordelt på 53 bukk, 29 geiter, 14 

bukkekalver og 21 geitkalver. 

I 2006 ble det skutt 56 rådyr i kommunen, fordelt på 20 bukk, 19 geiter, 8 bukkekalver og 9 

geitkalver. 
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Bersås jaktva1d
v/ Lars Vassli
Talsetvegen 44
6460 Eidsvåg
Talset 30. mars 2015

Søknad om fellingsløyve på rådyr, hjort og elg 2015.

Bersås jaktvald på 18000 dekar søker om fellingsløyve på same antal rådyr som for 2014 (36 stk),
og for hjort 26 stk slik som tildelt i 2014.

For elg søkes det om fellingsløyve på 4 dyr for 2015.

Mvh
B rsås jaktvald

v/ Lars VIssfrA(it
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Bersås jaktvald
3

v/ Lars Vassli
Talsetvegen 44
6460 Eidsvåg
Talset 30. mars 2015

Forslag om endring av minsteareal for elg for «region Gamle Nesset» for 2015

På bakgrunn av fellingsresultat for elg dei siste 4 åra i Bersås jaktvald og fellingsresultatet for elg i
Nesset kommune 2014, der alle dyr ( 14 stk) vart felt i «region Gamle Nesset, vil eg oppmode lokal
viltforvaltning i Nesset om å redusere minstearealet for elg frå 6000 dekar til 4500 dekar i denne
regionen.

Bersås jaktvald hadde fellingsprosent på 100 for 2014, som kan tyde på for lite tildeling av
fellingsløyver.
For siste driftsplana vi hadde 2011-2013 med 9 fellingsløyver, felte vi 7 dyr dei 2 første åra.

Andre argument er skogbruksinteresser og trafikktryggleik , dvs fare for viltpåkjørsler.

Den enkelte skogeigar har forholdsvis småe areal med ungskog av furu, og av den grunn er det lite
ønskeleg og ha ein for stor elgbestand.

Trafikktryggleik: Fv 666 med 80-sone går rett gjennom Bersås jaktvald,og den mest trafikkerte
vegstrekninga gjennom kommunen Fv 62 over Tiltereidet, (som er det einaste naturlege
knutepunktet for Romsdalshalvøya til fastlandet) har fleire soner med 80 km/t fartsgrense frå
grensa mot Sunndal og fram til grense mot Molde kommune.
Kollisjon mellom bil/MC og elg kan få svært alvorlege følgjer på grunn av dyrets størrelse og vekt.
Det er også eit viktig argument når ein skal fastlegge minstearealet for elg.

Mvh

Bersås jaktvald

ClKk
v/ Lars Vassli



 

Nesset kommune Arkiv: K40 

Arkivsaksnr: 2011/630-20 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 9/15 13.05.2015 

 

Storhaugen og Kleppen - Bestandsplan for hjort og rådyr 2015 - 2017 

Vedlegg 

1 Bestandsplan og avskytingsplan for hjort og rådyr - Storhaugen og Kleppen vald 

2 Avskytingsplan for hjort 

3 Avskytingsplan for rådyr 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til bestandsplan for Storhaugen og Kleppen jaktvald mottatt 10. mars 2015.  

 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19, bestandsplan for 

Storhaugen og Kleppen jaktvald.  

  

Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2015 – 2017, med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort  

Årlig uttak settes 43 dyr, til sammen 129 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr ** Samlet  ** derav kalv 

% uttak 20 % 20 % 60 % 100 % 35 % av ungdyrkvoten 

Planlagt årlig uttak 9 9 25 43  

 

 Rådyr 

Kvotefri jakt 

 

 

 

Saksopplysninger 

Storhaugen og Kleppen storviltvald søker om bestandsplan og avskytingsplan for hjort og rådyr, med årlig uttak 

av 53 hjort.  

 

I henhold til § 19 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene;  



«godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent 

for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal 

inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder 

og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.  

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles 

på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse 

for hele planperioden som valgfrie dyr.  

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette 

endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i 

forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 
 

Storhaugen og Kleppen driftsplanområde med 26 815 dekar tellende ligger innenfor forutsetningene for å få 

godkjent en bestandsplan for hjort. Valdet søker om ny 3 årig bestandsplan (2015 – 2017) for hjort og kvotefri 

jakt på rådyr.  

 

I TNM sak 33/2011 ble driftsplan for perioden 2011 – 2013 godkjent med følgende forutsetninger;  

 

 Hjort 

Årlig uttak 53 dyr, til sammen 159 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 

 

 Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv 

% 20 % 20 % 60 % 100 % 40 % av ungdyrkvoten 

 

Det kan foretas 20 % overskyting (10 dyr) av tiltenkt årlig uttak, men ikke overskyting av samlet kvote på 159 

dyr. 

 

Storhaugen – Kleppen driftsplanområde har hatt følgende fellingsresultat i siste driftsplanperiode for 

hjort i perioden 2011 – 2013 

 

Hjort – Samlet kvote 159 dyr i planperioden 2011 - 2013 

Årlig uttak 53 dyr 

 

Eldre bukk Eldre kolle Spissbukk Kvige Kalv Samlet 

Fellingsprosent       66 % 

Samlet avskyting 

3 år 

19 dyr 18 dyr 31 dyr 15 dyr 22 dyr 105 dyr 

Avskyting 18 % 17 % 30 % 14 % 21 % 100 % 

 

Vurdering 

I 2014 ble det lagt til grunn 675 dekar pr fellingsløyve som ga en samlet kvote på 39 dyr. I løpet av 

høsten felte valdet 8 kalver, 6 spissbukker, 1 hunndyr 1 ½ år, 7 bukker og 8 koller, til sammen 30 dyr.  

 

Rådmannen mener det er grunnlag å redusere noe på forslaget til årlig uttak fra 53 dyr til 43 dyr i neste 

treårs periode. Siden det ble satt fellingsrekord i region gamle Nesset i 2010 har fellingsresultatet årlig 

gått ned. Valdet har og mulighet, i alle fall de to kommende årene, å tildele/fordele intern fellingskvote 

som er større en planlagt årlig uttak av 43 dyr.   

Dersom det viser seg at bestandssituasjonen endrer seg i løpet av de to neste årene kan bestandsplanen 

tas opp til ny vurdering før avtaleperioden utløper.  

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Bestandsplanog avskytingsplanfor hjort

og rådyr. 2c«/G36

Kommune: Nesset.

Vald: Storhaugen og Kleppen.

Bestandsplan periode:

Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2015 —2017.

Bestandsplanområde:

Vald nr. Valdnavn.

Storhaugen
og Kleppen

Tellende Valdansvarlig
areal.
26813 da. LarsMyrset

Jaktfeltnavn Tellende areal
Storhaugen Jaktfelt 9300
Myrset Jaktfelt 4700
Kleppen utmarkslag 12813



Mål.

Nasjonalemålsettinger:

Hjorteviltbestandenskalstabiliseresinnenforet nivåsomtil enhvertid

vurderessombærekraftig,bådei forholdtil bestandenskvalitet,og i forholdtil

virksomheteni andresamfunnssektorer.

Hjorteviltbestandenskal haen biologiskforsvarligkjønns-ogaldersstrukturog

opprettholdesinnaturligegenetiskevariasjon.

Hjorteviltbestandenskalikkerepresentereen trusselmot biologiskmangfold.

Hjorteviltbestandenskalgi mestmuligstabilavkastningsomgrunnlagfor en

sunnøkonomiskog rekreasjonsmessigutnytting.

Forvaltningenav leveområdenegjennomannet arealbrukskalhjorteviltets

kravtil kvalitetog bådelokalogregionalfunksjonaliteti et langsiktig

tidsperspektiv.

Hjorteviltetshelsetilstandskalopprettholdespået høytnivå.

Det skaltilretteleggesfor en effektivbeskatningav høykvalitet,somgiret godt

tilbudav hjorteviltjakttil befolkningenogsomminimalisererkonfliktenemed

andrebrukereavjaktområdene.

De nasjonalemålsettingeneskaldannegrunnlagfor kommunensogvaldets

målsettinger.

Valdets målsettingfor hjortebestanden:

Holdestammenpået akseptabeltnivå,slikat jord- og

skogbruksutøvernekangodtade skadersomblirgjort. Dadet er en

ganskestorhjortestammesomovervintreri området,blirdet en goddel

skadepåskogen.Deter ogsåstorebeiteskaderpå innmarkai

sommerhalvåret.

Fortsettemeden sålavprosentsatspå bukk,20 %avtildelte dyr.

Begrunnelsenfor dette er å få oppandelenavstorbukki bestanden.



Rapportering.

Følgenderapporteringerer pålagtvaldet:

Fellingsrapport innen 10 dager etter jakttidens slutt.

Ved utøvelse av jakt som medfører skadeskyting/feilskyting,skal

jaktfeltansvarlig varslesstraks.

Innen 15. mai det påfølgende år, skalvaldet gi en kort skriftligvurdering

av stammens størrelse, sammensetning og utvikling, vinterbeitetilgang

og eventuelle beiteskader.

Oppgave over felte dyr med fellingsdato og vektskjema leggesved

rapporten.

Revisjon/oppsigelseav bestandsplanen.
Kommunen kan allerede etter første avtaleår vurdere om intensjonene i

bestandsplanener oppfylt, inkludert årlig avskytingog rammer for avskyting.

Kommunen kan da si opp avtalen dersom det er vesentlige avvik i planen. Ved

vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området i løpet av planperioden,

kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny

fellingstillatelse.



Søknad om godkjenning av

bestandsplanen.

BestandsplanområdeStorhaugenog Kleppenjaktområdesøkermeddette

Nessetkommuneom godkjenningav planen.

ForStorhaugenjaktfelt ForKleppenUtmarkslag

yRol Evensen AIfIK0re itt ti

ForMyrsetjaktfelt ogvaldansvarlig

11,,t/7144
LarsMyrset



Avskytingsplanfor hjort.

Årlig avskytingi planperioden
År Antall dyr

2015 53

2016 53

2017 53

Sum 159

Valdet søker om tildeling av frie dyr med slikfordeling: Eldre hanndyr 20

%. Eldre hodyr 20 %. Kalv/ungdyr 60 %. Kalv/ungdyr kan felles i stedet for

voksne dyr. For hver eldre kolle som felles, skal det felles en kalv.

Valdet er forpliktet til å oppnå en tilsvarende prosentvisfordeling i

avskytingsresultat.Kommunen kan godta et avvik på denne fellingen.

Valdet aksepterer at mindre avvik kan medføre justering av

avskytingsavtalenfor påfølgende år. Avvik ut over de fastsatte 10 % eller

annet misligholdav avtalen, kan medføre at kommunen de påfølgende år

tildeler valdet fellingstillatelse etter Hjorteviltlovens § 15.

Eldre hodyr med vekt under 54 kg uten kalv kan felles på

kalv/ungdyrkvoten. Har hodyret kalv eller jur med melk, skal kalvfelles

på vanlig måte etter avskytingsplanenfor voksne hodyr.

Varsling og kontroll ved felling: jeger skalvarsle den valdet har oppnevnt

innen 24 timer etter felling av dyr. Hodet skaltas vare på i minst 2 døgn

for kontroll. Skuddplassenkan krevesanvist. Alle felte dyr skal

kontrolleres og veies i varm tilstand.

Dersom feilskyting skjer, skaldette meldes jaktfeltansvarlig straks.Ved

felling av feil type dyr, beholdes dette av jaktfeltet og trekkes/byttes på

neste års kvote. Ved felling av flere dyr enn tildelt i jaktfeltet, beholdes

disseav jaktfeltet og samme antall trekkes av jaktfeltets kvote neste år.

Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen

bestemme at avtalen revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra

grunneiere/rettighetshavere.



Avskytingsplanfor rådyr.

Årlig avskytingi planperioden
År Antall dyr

2015 Kvotefri
2016 Kvotefri
2017 Kvotefri
Sum Kvotefri

Rammer for årlig avskyting.

Valdet søker om kvotefri jakt uten kjønns- og aldersfordeling.

Dersom stammen endrer segvesentlig i planperioden, kan kommunen

revidere planen i henhold til antall dyr etter avtale med grunneiere/

rettighetshavere.



 

Nesset kommune Arkiv: S82 

Arkivsaksnr: 2015/124-3 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 

Nesset kommunestyre  21.05.2015 

   

 

Høring - Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk 

Vedlegg 

1 Eoulus Vind Norge AS - Kjerringlia vindkraftverk - høring av melding og invitasjon til møte 

2 Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning i 

Gjemnes og Nesset kommuner 

3 Notat - Utdrag fra konsesjonssøknad 420 kV -ledning ang alternativ 3.0 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding om 

planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset kommune har 

siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune mener at utbygging av 

vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med planlegging 

av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at disse utredningene er 

relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det er behov for bygging av 

tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV ledningen eller nettilknytning på 

132 kV nettet.   

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil Nesset 

kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. Dette 

vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  



Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark blir 

avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. Det 

må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

 

Saksopplysninger 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut på høring forslag til utredningsprogram om 

et vindkraftverk på Kjerringlia som ligger sør for Osvatnet, nær inntil kommunegrensa til Nesset. 

 

Det er selskapet Eolus Vind Norge AS som står bak planene om etablering av vindmøllepark med 

inntil 10 vindturbiner med samlet effekt på inntil 40 MW, dvs en produksjon på ca 110 GWh. 

Maksimalt høyde over bakkenivå for mast og rotor er 180 meter.  

  

Hensikten med meldingen om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk er å: 

- sikre tidlig varsling av tiltaket 

- få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før tiltakshaver kan søke om tillatelse 

til bygging og drift av anlegget.  

 

Det er Eolus Vind Norge AS som har laget forslag til planmeldingen. NVE vil på bakgrunn av 

innkomne merknader/innspill, og egne vurderinger som bestemmer endelig utredningsprogram. 

Etablering av en vindmøttepark på Kjerringlia medfører tre ulike kategorier av inngrep. 

1. Areal der vindmølleparkeringen skal bygges 

2. Trasé for kraftlinje. Her er det skissert fire aktuelle nettilknytninger. Det er til Istad eller 

Brandhol transformatorstasjon, eller 132 kV ledning Istad – Brandhol eller 132 kV ledning 

Brandhol – Rensvik.  

3. Fremføring av adkomstvei. Så langt er det tenkt å benytte veien fra Gammelsetra og inn til 

Dalasetra. Denne må utbedres og det må bygges ny vei videre frem til Kjerringlia med 

forgreninger ut til hver vindturbin.   

 

Tiltakshaver har foreslått følgende utredningsprogram, se kapitel 6. 

Kapitel Tema Kommentar 

6.1 Metode Behovet for masser må beskrives og eventuelt hvordan 

deponering av overskuddsmasser skal skje.  

6.2 Landskap  

6.3 Kulturminner og kulturmiljø  

6.4 Friluftsliv og ferdsel En må ha fokus på å beskrive hvilke natur,- og 

friluftlivskvaliteter som må nedprioriteres ved utbygging 

av vindmøllepark.  

6.5 Naturmangfold Det bør gjennomføres taksering av rypebestanden i 

fjellområdet. 

6.6  Forurensing Håndtering av utslipp både i en anleggsfase og i en 

driftsfase må beskrives.   

6.7 Nærings- og samfunnsinteresser 

  

 

 



Tiltaket krever konsesjon etter energiloven. Kommunene kan ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide 

forslag til reguleringsplan.  

I følge fremdriftsplanen skal konsekvensutredningen (KU) og konsesjonssøknaden utarbeides og 

behandles innen første del av 2017 mens byggeperioden for en eventuelt vindmøllepark skal være 

avsluttet i løpet av sommeren 2021.  

Vurdering 

Eolus Vind Norge AS har meldt oppstart av planlegging av vindmøllepark i et fjellområde som 

Statnett tidligere har utredet fremføring av linjetrasé for 420 kV ledning.  

 

I planlegging av fremtidig trasévalg ble et av trasévalgene like nord for Fagervatnet utredet av Statnett,  

det såkalte 3.0 alternativet. 

Rådmannen vil trekke frem vurderingene som Statnett la til grunn i 2002; « P.g.a de store negative 

konsekvensene og relativt få fordeler i forhold til omsøkte alternativ har Statnett ikke funnet det riktig 

å søke på disse alternativene. Innspill fra berørte har også gått i retning av at dette er kontroversielle 

traséer og anbefalt at det sees på alternative traséer.» 

 

Det ble under utredningen også pekt på at «alternativet vil passere et fjellområde uten store inngrep 

bortsett fra spredt hyttebygging. Området er lett tilgjengelig via flere skogsbilveier. Myrområdene, 

vannet og den lette tilgjengeligheten, samt at mesteparten av terrenget er lettgått gjør at området er 

mye brukt. Fjellområdet er uten de store høydeforskjeller, og en kraftledning gjennom dette området 

vil være synlig fra store områder. Lokalt vil ledningen dominere landskapet»…. «Alternativet vurderes 

å ha store negative konsekvenser for friluftsinteressene».   

 

Rådmannen er av den oppfatning at fjellområdet som ligger mellom Gussiåsen – Osmarka – Angvika 

– Raudsand – Eidsvåg og Rød innehar kvaliteter som gjør at det utelukkes behov for nærmere 

utredninger.  Miljødirektoratets kartlegging av INON-områder og Statnetts tidligere vurderinger bør 

tale for at utbygging av vindmøller på Kjerringlia skrinlegges.  

 

 
( INON= inngrepsfrie naturområder i Norge.  Det er delt inn i tre ulike kategorier. 1-3 km fra inngrep, 

3-5 km inngrep og lengre enn 5 km fra inngrep)   

 

Rådmannen vil peke på at Nesset kommune allerede har lagt til rette for stor vannkraftproduksjon.  

Ved Kgl.res av 31.07.1953 ble det vedtatt Statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget, endret noe i 

1958.  Her er middelproduksjon ca 1791 Gwh.   



I  Kgl.res av 10.07.1959 kom vedtak om «Takrenneoverføringen» der vannet fra elvene Leipåna, 

Breimega, Bøvra og Høvla i Eikesdal ble overført til Aursjøen og Litledalsvassdraget.  

 

I 1975 kom Gryttenutbyggingen som medførte bortfall av 5,2 m3/s vannføring fra Auravassdraget i 

Nesset. Vannet blir overført til kraftverk i Rauma kommune.      

 

I følge nettsidene til NVE er det gitt konsesjon til en rekke mindre vannkraftverk i Nesset. Det er 

Navn Tiltakshaver Dato  Ny effekt Produksjon 

Nytt Meisal kraftverk Nesset Kraft AS 20.11.1997 0,01 MW 15,60 GWh 

Heina Kraftverk Heina Kraft AS 29.03.2007 2,63 MW 9,70 GWh 

Dokkelva kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 6,90 MW 19,70 GWh 

Kanndalen kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 7,70 MW 23,20 GWh 

Grytneselva kraftverk 
(endret konsesjon 

28.06.2013) 

Nesset Kraft AS 26.10.2009 5,90 MW 18,70 GWh 

Indre Bogge kraftverk 
(utbygging ikke påstartet) 

HydroPlan AS 26.11.2012 1,20 MW 3,33 GWh 

Grytneselva kraftverk Nesset Kraft AS 28.06.2013 5,00 MW 16,30 GWh 

Det gir en produksjon av 104,13 GWh, ny effekt 38,44 MW.  

 

Som nevnt har det siden 1953 vært gjennomført mange store og små vannkraftutbygginger i 

kommunen. Nesset kommune har stort sett vært positive til alle omsøkte prosjekter. Rådmannen mener 

derfor at mindre fjellområder som ligger nær tettsteder nå bør skånes for inngrep knyttet til 

energiproduksjon av vindmøller.  

 

Dersom NVE kommer til den konklusjon å tillate videre utredninger vil rådmannen komme med 

følgende innspill til utredningsprogrammet.   

 

Landskap: 

Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

 

Friluftsliv og ferdsel: 

Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. Det må 

utarbeides kart som viser avstandssone inntil 2,5 km fra vinterbrøytet vei.  

 

Biologiske mangfold 

Det må gjennomføres en detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og etter planlagt 

veitrasé.  

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

I utgangspunktet er Skredin et utfartsområde hvor det ikke er ønskelig med bygging av vindmøllepark. 

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF).  
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Figur 1.  Kart over Kjerringlia vindkraftverk med beliggenhet i Gjemnes kommune – mot grensen til 

Nesset kommune.  Kilde; Norgeskart.no.  Bearbeidet av Eolus Vind Norge AS.  Kartet over vindkraftverket 

viser en foreløpig layout.   
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1 SAMMENDRAG 

 

I hht Plan og Bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger § 6 meldes det herved at det 
igangsettes planlegging av Kjerringlia Vindkraftverk i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.   
Tiltaket vil også berøre Nesset kommune gjennom veitilknytning og sannsynlig nettilknytning.   

Tiltakshaver er Eolus Vind Norge AS (org. nr. 998 127 068).   

Kjerringlia vindkraftverk er foreløpig skissert som et vindkraftprosjekt som omfatter bygging av ca 10 
vindmøller med en samlet installert effekt på ca 40 MW – noe som tilsvarer en produksjon på ca 110 
GWh eller det årlige forbruket i ca 5.500 husstander.  I tilknytning til selve anlegget kommer nettilknytning, 
veier og annen nødvendig infrastruktur.    

Det vil bli nødvendig å bygge vei helt opp til vindkraftverket og inn til den enkelte vindmølle.   Ved hver 
vindmølle må det også bygges en oppstillingsplass for mobilkran.  Veien tenkes bygget fra Gammelsetra 
og følge eksisterende kjørevei opp til Dalasetra.  Derfra bygges en ny vei opp til Kjerringlia.   

Tiltakshaver foreslår at følgende fagtema konsekvensutredes:    

 Landskap 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Friluftsliv og ferdsel 

o Jakt og fiske 
 Naturmangfold 

o Naturtyper og vegetasjon 
o Fugl 
o Andre dyrearter 
o Samlet belastning 
o Verneområder, Inngrepsfrie områder INON 

 Forurensning 
o Støy 
o Skyggekast og lysblink 
o Drikkevann 

 Nærings- og samfunnsinteresser 
o Verdiskapning 
o Reiseliv, turisme og utmarksnæring 
o Landbruk 
o Luftfart og kommunikasjonssystemer 

 

 

Oslo, 23. januar 2015  

 

Gustav Grumert 

Prosjektleder og Daglig leder 

Eolus Vind Norge AS   
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2 INNLEDNING 

I hht Plan og Bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger1 § 6 meldes det herved at det 
igangsettes planlegging av Kjerringlia Vindkraftverk i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.   
Tiltaket vil også berøre Nesset kommune.    

 

2.1 Tiltakshaver.  Eolus Vind Norge AS 

Tiltakshaver, Eolus Vind Norge AS (org. nr. 998 127 068), ble stiftet 17. februar 2012, med følgende 
formål:   

1. Bygging og salg av vindkraftparker i Norge, investere i eksisterende vindkraftanlegg, samt 
investere i andre selskaper og tilhørende aktiviteter.   

Selskapet fikk den 13. november 2014 konsesjon på å bygge et meget stort vindkraftverk (inntil 330 MW) 
med tilhørende infrastruktur på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland fylke, og er derved godt etablert 
som en relevant aktør i det norske vindkraftmarkedet.     

Eolus Vind Norge AS er et heleid datterselskap til det svenske selskapet Eolus Vind AB, (org. nr: 556389-
3956).   

Eolus Vind AB ble stiftet i 1990 og var da det første kommersielle selskapet for prosjektering av 
vindkraftverk i Sverige.  Forretningsideen var primært å bygge og eie egne vindkraftanlegg for produksjon 
av fornybar energi.  Den kompetansen og erfaringen som selskapet utviklet, ble tidlig meget interessant 
også for andre interessenter.  Forretningsideen ble derfor tidlig komplettert med prosjektering og bygging 
av nøkkelferdige vindkraftanlegg for kunder.   

I dag er Eolus Vind AB Sveriges ledende selskap for prosjektering av vindkraftanlegg.  I tillegg til dette er 
Eolus det selskapet som har etablert flest vindkraftverk i Sverige.  Eolus har medvirket ved oppføringen 
av mer enn 460 av de 2.800 vindkraftverk som finnes i Sverige i dag.  De fleste av disse er blitt solgt 
nøkkelferdige videre til kunder.  

 

2.2 Bakgrunn for utbyggingsplanene  

Kjerringlia vindkraftverk er foreløpig skissert som et vindkraftprosjekt som omfatter bygging av inntil 10 
vindmøller med en samlet installert effekt på ca 40 MW.  I tilknytning til selve anlegget kommer 
nettilknytning, veier og annen nødvendig infrastruktur.  Tiltaket beskrives ytterligere i kap 4.  

 

2.2.1 Nasjonal policy 

Den Europeiske Union, EU, har satt ambisiøse mål for framtidig energiproduksjon – 20-20-20 målene.  
Innen år 2020 skal medlemsstatene i EU oppnå: 

 20% reduksjon av klimagasser basert på 1990-nivå 

 20% energieffektivisering 

 20% av all elektrisitetsproduksjon skal være basert på fornybar energi  

                                                      
1 FOR-2009-06-26-855 
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Norge har i lang tid vært en integrert del av EUs indre kraftmarked.  Disse målene har derved relevans for 
Norge.  Norge har gjennom forhandlinger med EU tatt på seg en fornybarandel på 67,5% i år 2020.  I 
2005 hadde Norge en fornybarandel på 58%2.   

Som følge av 20-20-20 målene er det satt obligatoriske nasjonale mål for produksjon av fornybar energi i 
EU.  Dette innebærer at markedene for fornybar energi både i våre naboland og i EUs 28 medlemsland 
vil øke sterkt i årene som kommer.  Vi viser i denne sammenheng til Figur 2 som indikerer et sterkt 
økende behov for fornybar energi.   

 

Figur 2.  Behov for fornybar energi i våre naboland som følge av EUs 2020-mål. (Kilde: Commission of the 

European Countries. Commission staff working document. Annex to the impact assesssment Com(2008) 

X Final.) 

 

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av 
fornybar kraft.  Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare 
energikilder med 26,4 TWh.  Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske 
husholdninger.  Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år 2035. 

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over 
strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.  NVE 
forvalter elsertifikatordningen i Norge. 

 

2.2.2 Kraftbalansen i regionen  

Istad Nett AS er gitt ansvaret for å utarbeide kraftsystemutredningene for Møre og Romsdal.  Av 
hovedrapporten3 for 2014 framgår det at kraftbalansen for 2013 var negativ for regionen.  Dette skyldes i 
hovedsak en kraftig vekst innen kraftintensiv industri i de senere år, og en svært begrenset utbygging av 
ny produksjonskapasitet.  I 2013 var det temperaturkorrigerte underskuddet på 4,2 TWh.  Vi ser av Figur 
3 at Møre og Romsdal i 2013 hadde et totalt forbruk på ca 11,7 TWh og en produksjon på ca 7,5 TWh.  Vi 
ser også at Område C (Istad Nett) - der Kjerringlia Vindkraftverk planlegges - hadde i 2013 et forbruk på 
ca 2,3 TWh og en svært liten egenproduksjon.    

Møre og Romsdal inngår i et større område (Midt-Norge) med et stort kraftunderskudd.   

 

                                                      
2 Kilde: NOU 2012:9.  Energiutredningen – verdiskapning, forsyningssikkerhet og miljø. Kap 4.2.2. 
3 Istad Nett AS. Hovedrapport.  Kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2014.  Mai 2014.   
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Figur 3.  Kraftbalanse for 2013 i Møre og Romsdal.  Kilde:  Istad Nett AS.    

 

Lokal energiutredning (LEU) er utarbeidet for Gjemnes kommune (2013) av Istad Nett AS.  Lokal 
Energiutredning (LEU) for Nesset kommune (2010) er utarbeidet av Nesset Kraft AS.    

 

Figur 4.  Energiforbruk per innbygger i Nesset, Gjemnes og Rauma kommuner.  Kilde.   Lokal 

Energiutredning Nesset kommune 2010.    



 

 9 

 

Vi ser av Figur 4 at energiforbruket pr innbygger er høyere i Gjemnes og Rauma enn i Nesset.  Dette 
skyldes i hovedsak høyere forbruk innen industri og bergverk i disse kommunene.   

 

2.2.3 Prosessen fram til meldingen  

Gjennom møter og avtale med Statsskog SF er eiendomsforholdet i selve vindkraftområdet avklart.   

Det har vært avholdt møte med Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
dem 15. januar 2014 der Eolus Vind Norge AS gjennomgikk en foreløpig skisse av Kjerringlia 
vindkraftverk.  

Det er også etablert kontakt med Isdal Kraft AS som er informert om planene for Kjerringlia Vindkraftverk.    

I forbindelse med utarbeidelse av denne meldingen har det vært telefonisk kontakt med Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Gjemnes kommune og Nesset kommune.   

Regionale og lokale myndigheter og Isdal Kraft AS er derved kjent med planene om å etablere et 
Vindkraftverk av denne størrelsesorden på Kjerringlia.    
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3 LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING  

 

3.1 Lovgrunnlag og nasjonale retningslinjer   

Utbygging av vindkraftverk i Norge kommer i hovedsak inn under to lover;   

 Energiloven og 
 Plan og bygningsloven (PBL) 

Både vindkraftanlegget og tilhørende nettilknytning krever konsesjon etter Energiloven.   

I tillegg kommer en rekke særlover som Oreigningsloven, Kulturminneloven, Reindriftsloven, 
Naturmangfoldloven mv.   

 

3.1.1 Energiloven 

I Energilovens4 § 3.-1 slås det fast at: «Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av 
elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon».  Det går fram av energiloven at 
anlegg for produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi med høy spenning (1000 
V eller mer) ikke kan bygges eller drives uten konsesjon.  Konsesjonsmyndighet er Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE).   

NVEs veileder5 for konsesjonssøknader for vindkraftverk legger til grunn at vindkraftverk med en installert 
effekt på mer enn 10 MW er meldingspliktig.   

 

3.1.2 Plan- og bygningsloven PBL 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides reguleringsplan for større bygge- og 
anleggsarbeider.  Myndigheten til å vedta reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er lagt til 
kommunen.  Tiltakshaver kan fremme privat reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §30.   

I «Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» (T-1458) legges det til grunn at 
behandlingen etter energiloven koordineres med planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.   

Elektriske anlegg, herunder vindkraftanlegg, som er konsesjonsbehandlet etter energiloven, er unntatt fra 
byggesaksreglene om søknad, ansvar og kontroll i PBL kap XVI.   

I hht forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover6, vedlegg I, pkt 2, skal vindkraftanlegg 
med en installert effekt på 10 MW eller mer alltid konsekvensutredes.  Ansvarlig myndighet er NVE, og 
lovverket som skal anvendes er energiloven.   

NVE har i sin veileder gitt en oversikt over hvilke fagtema som bør vurderes for konsekvensutredning.   

Vindkraftverk over 10 MW installert effekt krever konsesjon etter energiloven.  Det er imidlertid ikke lenger 
noen absolutt reguleringsplikt etter PBL for slike anlegg.   Kommunene kan heller ikke pålegge utbygger å 
                                                      
4 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).  
LOV-1990-06-29-50.   
 
5.http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Vindkraft/Rapporter%20og%20veiledere/Veileder%20vindkraftve
rk%20tom%2010%20MW.pdf 
 
6 FOR 2014-12-19-1758 
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utarbeide planforslag, men kan eventuelt gjøre dette selv.   Ved konflikt mellom kommunale planer og 
konsesjonsvedtaket, kan Olje- og energidepartementet samtidig med klageavgjørelse gi konsesjonen 
virkning som statlig plan7.   

 

3.2 Nasjonalt, regionalt og lokalt planverk   

 

3.2.1 Nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg 

«Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» er i juni 2007 utgitt av 
Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet som Retningslinje T-1458.   

Retningslinjene legger til grunn at klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står 
overfor.  Regjeringen har derfor som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging der 
fornybar energi, energieffektivisering og energisparing er viktige elementer.  I 2006 fastsatte Regjeringen 
et nytt samlet mål på 30 TWh/år økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering i 2016 i forhold til 
2001.   

Retningslinjene skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og statlige etater ved 
planlegging og ved behandling av enkeltsaker for vindkraftanlegg etter Plan- og bygningsloven og ved 
konsesjonssøknader for vindkraftanlegg etter Energiloven.    

 

  

                                                      
7 Se: NVE.  Etablering av nye energianlegg – Forholdet til plan- og bygningsloven.   
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Planlov_og_energianlegg.pdf 
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3.2.2 Strategi for utbygging av vindkraft i Møre og Romsdal fylkeskommune.   

Regional planstrategi 2012-2016 

Møre og Romsdal fylkeskommune har valgt å ikke utarbeide en regional plan for vindkraft.  
Redegjørelsen for dette ble gjort i 20068. 

 

 

Møre- og Romsdal fylkeskommune har vedtatt sin regionale planstrategi (2012-2016)9.  Den regionale 
planstrategien ble godkjent av Miljøverndepartementet den 13. august 2013. Departementet har bl.a. 
følgende hovedsynspunkter på den regionale planstrategien for Møre og Romsdal:  

 «Departementet anbefaler at det bør utarbeides regionale delplaner for vindkraftverk og små 
vannkraftverk.  Departementet forventer at dette også bør ta opp fornybar energi og bioenergi.» 

 

  

                                                      
8 Strategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft.  En evaluering av regionale planer for 
vindkraft.  NINA-Rapport 746 (2011).   
9 Dokument T-7/12.   
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3.2.3 Gjemnes kommune.  Plangrunnlag 

I kommunedelens arealplan for Gjemnes kommune (2002-2014) er Kjerrlinglia i sin helhet avsatt til LNF-
område.  Landbruks- natur og friluftsområde med forbud mot spredt bebyggelse.   

 

Figur 5.  Gjemnes kommune.  Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2002-2014.  Lokaliseringen av 

Kjerringlia vindkraftverk er skissert angitt av Norconsult AS.    

  

Kjerringlia 
vindkraftverk 
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3.2.4 Nesset kommune.  Plangrunnlag 

Tilførselsveier, o gevt nettilknytning  mv vil berøre areal i Nesset kommune sør for Kjerringlia.  Disse 
arealene er i kommuneplanens arealdel for Nesset kommune 2012-2020 i all hovedsak avsatt i LNF-
område.    

 

 

 

Figur 6.  Nesset kommune.  Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2012-2020.  Beliggenheten av 

Kjerringlia vindkraftverk er skissert angitt av Norconsult AS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerringlia 
vindkraftverk 
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3.3 Eiendomsforhold.  Grunneieravtale med Statsskog SF 

Grunneier i Kjerringlia er Statsskog SF.  

Det er inngått grunneieravtale mellom Statssjog SF og Eolus Vind Norge AS.  Statsskog SF eier i dag de 
deler av Kjerringlia som ligger i Gjemnes kommune.  For øvrig er det private eierinteresser.   

 

 

Figur 7.  Skisse over Statsskog SFs eiendommer.  Utsnitt av kart.   Grønn farge viser statsgrunn utenom 

Statsallmenning i Kjerringlia.  Kilde:  Kartinnsyn.  Statsskog SF.   
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3.4 Saksbehandling og framdriftsplan 

 

3.4.1 Saksbehandling  

Den videre saksbehandling vil bli:   

1) Denne meldingen om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk med tiltakshavers forslag til 
utredningsprogram sendes NVE, som sender meldingen ut på høring til aktuelle 
høringsinstanser.   

2) NVE arrangerer offentlige møter lokalt i forbindelse med høring av denne meldingen.   
3) Etter høringen utarbeider NVE et forslag til utredningsprogram som forelegges 

Miljøverndepartementet før det endelig fastsettes av NVE.  Høringsinstansene mottar det 
endelige utredningsprogrammet til orientering.  

4) Tiltakshaver gjennomfører konsekvensutredninger (KU) i henhold til fastsatt utredningsprogram. 
5) Den samlede konsekvensutredningen sendes sammen med konsesjonssøknaden til NVE. 
6) NVE samordner høring av konsesjonssøknad og KU som sendes til de aktuelle høringsinstanser.   
7) NVE arrangerer åpne møter i forbindelse med høring av konsesjonssøknaden og KU 
8) Høringsinstanser sender sine uttalelser, merknader og evt innsigelser til NVE 
9) NVE avgjør om utredningsplikten er oppfylt etter at høringen er over 
10) NVE gjør et konsesjonsvedtak der NVE gir / avslår konsesjon.    
11) Eventuelle klager på konsesjonsvedtaket behandles av Olje- og energidepartementet.    

 

3.4.2 Framdriftsplan 

Eolus Vind Norge AS har som ambisjon at Kjerringlia vindkraftverk utvikles etter skissert framdriftsplan 
vist i Figur 8.   

 

 

Figur 8.  Skissert framdriftsplan 

 

  

Aktivitet

1 Høring og behandling av melding
2 KU og utarbeidelse av konsesjonssøknad
3 Høring / behandling av konsesjonssøknad
4 Detaljplanlegging, prosjektering, finansiering
5 Byggeperiode, vei, infrastruktur
6 Byggeperiode, vindkraftverket

20212015 2016 2017 2018 2019 2020
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4 TILTAKET  - KJERRLINGLIA VINDKRAFTVERK 

 

4.1 Lokalisering 

Følgende kriterier er viktige for valg av lokalitet:   

 Gode vindforhold – høy årsmiddelvind 
 Infrastruktur – nærhet til vegnett og til kraftlinjenett med kapasitet 
 Bebyggelse – avstand til nærmeste bebyggelse / fritidsbebyggelse 
 Topografi – terrenget skal være lite kupert og kunne gi rimelig og sikker adkomst.  Lite turbulent 

vind 
 Landskap – vindkraftverk bør visuelt virke lite dominerende 
 Natur- og kulturvern – unngå områder/objekter som er fredet eller har en spesiell verdi 
 Næringsvirksomhet / samfunnseffekt – unngå konflikter med annen næringsvirksomhet samtidig 

som det bør tilstrebes å skape positive ringvirkninger for næringsliv og samfunn.   

 

4.1.1 Lokalisering av Kjerringlia vindkraftverk 

Kjerringlia Vindkraftverk er lokalisert i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.  Vi viser i denne 
sammenheng til Figur 1.  Selve vindkraftverket vil ligge i Gjemnes kommune, men veitilknytning og 
sannsynlig kraftlinjetilknytning vil berøre Nesset kommune.  

Gjemnes kommune 

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. Kommunen har en 
langstrakt kystlinje langs fjordarmene Kvernesfjorden, Batnfjorden og Tingvollfjorden.  E-39 går gjennom 
kommunen og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund og Molde.  
E-39 er en viktig turistvei.   

Jord- og skogbruk har fra naturen sin side hatt gode vilkår i Gjemnes, og fremdeles står disse næringene 
som et viktig grunnlag for sysselsetting og bosetting.  I dag har kommunen et variert spekter av 
virksomheter spredd innenfor produksjon, håndverk, handel- og finansnæring, fordelt små og mellomstore 
bedrifter. 

Industri- og produksjonsarbeidsplasser er Gjøco Industrier i Torvikbukt og Warvik mekaniske verkstad i 
Flemma. Totalt står disse bedriftene for om lag 80 arbeidsplasser.  Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt 
samler årlig omlag 80 elever fra inn- og utland.  

Befolkningstall 

Befolkningstall for noen kommuner i regionen pr 3. kvartal 2014:    

Kommune: Befolkning pr 3. kvartal 2014 

Gjemnes 2.554 

Nesset 2.997 

Rauma 7.474 

Molde 26.129 

Kristiansund 24.575 
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4.2 Nærmere om utbyggingsplanene 

 

4.2.1 Vindforhold 

På oppdrag fra NVE har Kjeller Vindteknikk gjennomført en landsomfattende kartlegging av 
vindressursene over fastlands-Norge og havområdene utenfor. Kartene har en horisontal oppløsning på 
1x1 km og gir en beregnet årsmiddelvind i en høyde på henholdsvis 50, 80 og 120 meter over bakken. 

 

Figur 9.  Beregnet vindstyrke 120 meter over bakken.  Kilde:   NVE Atlas 

Vi ser av Figur 9 at beregnet vindstyrke 120 meter over bakkenivå omkring toppen av Kjerringlia ligger i 
intervallet 6-8 m/sek.   

 

 

Figur 10.   Beregnet brukstimer pr år 120 meter over bakken.   Kilde:  NVE Atlas 

Vi ser av Figur 10 at beregnet antall brukstimer 120 meter over bakkenivå omkring toppen av Kjerringlia 
ligger i intervallet 2.000 – 3.000 t/år.  
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4.2.2 Veitilknytning 

Vindkraftverk krever at det bygges vei fram til den enkelte vindmøllen, og at det ved hver mølle bygges en 
oppstillingsplass for mobilkran.  En vei fram til et vindkraftverk må ha en horisontal- og vertikalkurvatur 
som tillater frakt av lange og tunge enheter.   

I Figur 11 viser vi en skissert veiløsning fra Gammelsetra ved Skjørsetervatnet i Nesset kommune, via 
Haugasetra og Dalasetra opp mot Fagervatnet sør for Kjerringlia.  Opp til Dalasetra går det i dag en enkel 
vei.  Kartet viser også eiendomsgrenser.  Dette er en foreløpig og skissert vegløsning som kan bli endret i 
løpet av planprosessen.   

 

Figur 11.  Skissert veitilknytning fra Gammelsetra ved Skjørsetervatnet i Nesset kommune og opp mot 

Fagervatnet sør for Kjerringlia.  Kartet viser også eiendomsgrenser.   

 

 

Figur 12.  Veikryss ved Gammelsetra.  Vei opp mot Dalasetra.  Kilde:  Google earth.   
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4.2.3 Nettilknytning 

Kartet (Figur 13) skisserer fire ulike tilknytningspunkt mot 132 kV nettet (alternativ 1-4) og ett mot 22 kV 
nettet – lokalt nett - (alternativ 5) med avstander i luftlinje fra sentrum av et mulig Kjerringlia vindkraftverk. 
I praksis vil avstandene bli høyere fordi ledningstraséene må tilpasses hvor det er praktisk 
gjennomførbart å komme fram med ledningen.  

Alternativ 1 og 3 innebærer tilknytning til eksisterende transformatorstasjon, hhv. Istad og Brandhol, hvor 
det forutsettes utvidelse med ett felt. 

Alternativ 2 og 4 forutsetter etablering av ny koblingsstasjon mot eksisterende ledning, hhv. 132 kV Istad-
Brandhol og 132 kV Brandhol-Rensvik.  Det forutsettes fullverdig koblingsanlegg med enkel samleskinne 
og tre felt.  I enkelte tilfeller tillates T-avgrening mot eksisterende ledning, med kun bryter mot ny 
ledningsavgang.  Om dette tillates her vil det redusere kostnadene i forhold til det som er forutsatt.  

Alternativ 5 er ikke vurdert siden 22 kV nettet ikke har kapasitet for 40 MW (22 kV BLX 150 med 
strømgrense på 510 A).  For en vindkraftpark på 15-20 MW kan en vurdere tilknytning på 22 kV.  En 
unngår da 22/132 kV transformering i vindkraftparken, men det må etableres 132/22 kV transformering i 
Istad. 

Det er Statnett SF som eier 132 kV ledningen Istad-Brandhol og transformatorstasjonene Istad og 
Brandhol (alt. 1 og 3, sentralnett). Nordmøre Energiverk AS eier 132 kV ledningen Brandhol-Rensvik (alt. 
4, regionalnett). Det er mulig at denne ledningen vil kunne bli sanert på lang sikt.  Istad Nett eier 22 kV 
ledningen i alt. 5 (distribusjonsnett). 

 

 

Figur 13.  Alternativer for nettilknytning for Kjerringlia vindkraftverk.  Sentralnett er tegnet med rød 

farge.  Regionalnett er tegnet med blå farge.  Kilde:  www.gislink.no 
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Figur 14.  Linjenett omkring Kjerringlia.  Rød farge;   sentralnett.   Blå farge:  regionalnett.  Kilde:   NVE-

Atlas.   

 

Nettkapasiteten er vurdert i Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal.  Vurderingen av 
nettkapasiteten er her gjort på et overordnet nivå, og endelig nettkapasitet må derfor undersøkes 
nærmere.  Imidlertid indikerer kraftsystemutredningen at det er ledig innmatingskapasitet (grønn farge i 
oversikten) i regionen – ref fig Figur 15. 

420 kv 

132 kv 
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Figur 15.  Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon i regionen.    

. 
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4.3 Nøkkeltall for tiltaket.   Kjerringlia vindkraftverk.   

Kjerringlia vindkraftverk Ca størrelser 

Antall vindmøller   Inntil 10 

Installert effekt 40 MW 

Beregnet årsproduksjon10  110 GWh – tilsvarer 5.500 husstander 

Max høyde over bakkenivå 180m (mast + rotor).   

Lengde tilførselsvei Gammelsetera – Kjerringlia 7,8 km (av dette er 4,1 km eksisterende vei opp til 
Dalsetera).   

 

4.4 Vindkraftprosjekter i Møre og Romsdal 

Konsesjonsgitte vindkraftverk  

 

Figur 16.  Konsesjonsgitte vindkraftverk i Møre og Romsdal fylke.  Kilde:  NVE 

 

Vindkraftverk under behandling  

 

Figur 17.  Omsøkte vindkraftverk under behandling i Møre og Romsdal fylke.  Kilde: NVE.    

                                                      
10 Se www.vindportalen.no/teori/regneeksempler.aspx 
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5 MULIGE KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN.   

 

5.1 Generelt 

Vi legger her til grunn «Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg».  Se kap 3.2.1. 

En utbygging av Kjerringlia vindkraftverk vil være et bidrag til at Regjeringens målsettinger nås.    

Bygging av vindkraftverk er store naturinngrep.  I tillegg til bygging av store vindmøller krever 
vindkraftanlegg infrastruktur i form av veier, nettilknytning, transformatorstasjoner og annen infrastruktur.  
I sum gir dette store inngrep i naturen og i samfunnet, og hensikten med denne meldingen er bl.a. å 
fastsette et utredningsprogram som kan bidra til at de negative konsekvensene reduseres mest mulig, og 
at positive konsekvenser kan gi ringvirkninger for positiv samfunnsutvikling.   

 

5.2 Landskap 

Kjerringlia ligger i Landskapsregion 22 «Midtre bygder på Vestlandet».  For nærmere beskrivelse av 
denne landskapstypen viser vi til: «Nasjonalt referansesystem for landskap11».  Landskapsregion 22 
dekker 36 km2 i Møre og Romsdal fylke og 48,1% av arealet i Gjemnes kommune, og er derved en vanlig 
og typisk landskapstype for regionen12.    

 

Figur 18.  Kjerringlia sett fra Heggem mot sørøst.   Fosterlågen i forgrunnen.   Kilde;   Google earth. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Nasjonalt referansesystem for landskap.  Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner-  Oskar 
Pushmann.  NIJOS rapport 10/2005.    
12 www.skogoglandskap.no 
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5.3 Naturmiljø.  INON og verneområder.   

Kjerringlia ligger i et område som berggrunnsgeologisk preges av gneiser og granittiske gneiser isprengt 
striper med kvartsskifer.  Dette er i hovedsak sure og tungforvitrelige bergarter som gir et dårlig grunnlag 
for vegetasjon oppe på fjellryggene.   I lavereliggende områder vil marine sedimenter gi grunnlag for en 
rikere vegetasjon og derved en høyere artsdiversitet.    

 

 

Figur 19 Utsnitt av geologisk berggrunnskart. Berggrunnskart for Norge.   Kilde NGU.   

 

Det er ikke registrert verneområder, viktige naturtyper eller rødlistearter i det området som direkte berøres 
av Kjerringlia vindkraftverk.  Kjerringlia vindkraftverk vil berøre nedslagsfeltet til et vernet vassdrag og et 
INON-område.  Det er viktige naturtyper, rødlistearter vernede områder i nærheten av Kjerringlia 
vindkraftverk.   
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Figur 20  Naturreservater (rød), viktige naturtyper (grønn), nedslagsfelt for vernet vassdrag og INON-

område(lys grønn) omkring Kjerringlia (skissert angitt med firkant i kartet).  Kilde:  Miljødirektoratet.   

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner og kulturmiljø i direkte tilknytning til Kjerringlia vindkraftverk.   Dette 
innebærer ikke at slike kulturmiljø og kulturminner ikke vil bli berørt av Kjerringlia vindkraftverk.  Dette kan 
avklares gjennom et konsekvensutredningsprogram.   

 

 

Figur 21.  Registrerte kulturminner i området omkring Kjerringlia.  Kilde:  Miljødirektoratet.   
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5.5 Friluftsliv, jakt og fiske.   

I hht miljøverndepartementets og olje- og energidepartementets retningslinjer for lokalisering av 
vindkraftanlegg (kap 5.1.), er det et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.    

Sett i forhold til friluftslivet, vil det være et svært stort konfliktpotensial i forholdet mellom vindkraftanlegg 
og friluftsliv i forhold til; 

 Offentlig sikrede friluftsområder 

 Områder som er verdisatt som svært viktige (verdi A) etter DN-håndbok 25-2004.    

Det er et statlig sikret friluftsområde (strand) nordøst i Fosterlågen (Osan).   For øvrig er vi ikke kjent med 
at det er registrert svært viktige friluftsområder i dette området.   

Friluftsliv i dette området antas i første rekke å være knyttet til hytteliv, turer, bær- og soppsanking og jakt 
og fiske.    

Det er flere hytter i Langvassdalen, ca 2-3 km øst for Kjerringlia (Figur 22).  For øvrig er det flere hytter 
spredt i området omkring Kjerringlia, men ingen hytter på fjellplatået som vil bli berørt av vindkraftverket.   

Langs foreslått veitrase opp til Kjerringlia vindkraftverk er det to setrer og flere hytter (kap 4.2.2.).   

Det er i gjeldende kommuneplaner ikke lagt ut hytteområder ut over det som er angitt (kap 3.2.3. og 
3.2.4.).   

Vi antar at det drives jakt, fiske, bærplukking, rekreasjon/turgåing  mv i området.  Vi har vært i kontakt 
med kommunene, men vi er ikke kjent med omfanget av denne aktiviteten.   

 

5.6 Støy, skyggekast og refleksblink.    

Det er ingen bebyggelse umiddelbart ved Kjerringlia Vindkraftverk.  Vi har skissert dette i Figur 22.   

 

Figur 22.  Avstander mellom Kjerringlia vindkraftverk og bebyggelse.  Kilde Norgeskart.no.   
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Avstanden mellom vindmøller i Kjerringlia Vindkraftverk (ref fig 1) og nærmeste bebyggelse er som følger 
målt etter kartet:   

 Fostervollen – 2,6 km 

 Heggem – 4,1 km 

 Langvassdalen (hytte) – 2,3 km 

 Store Vetavatnet (hytte) 1,9 km 

 Sør for Kjerringnebba (hytte) 2,4 km.   

 

På grunn av høydeforskjell og avstand antas at støy, refleksblink og skyggekast ikke å være et stort 
problem, men dette bør avklares nærmere gjennom utredningsprogrammet.    

 

5.7 Jordbruk, skogbruk og annen næringsmessig bruk av 

landbruksressurser 

Det drives jordbruk langs Fosterlågen, og det er skogsveier langs Fosterlågen på nordsida av Kjerringlia.   

Selve vindkraftverket vil ikke berøre dyrket/dyrkbar mark eller drivverdig skog.   

Nettilknytning vil ha som konsekvens at det må ryddes en trase for ledningsnettet.   

Veitilknytning via Gammelsetra kan representere en fordel for landbruk / skogsdrift i området.   

Vi antar at Kjerringlia vindkraftverk i første rekke vil ha konsekvenser for beitedrift i området.   

Området inngår ikke i reinbeitedistrikt.    

 

5.8 Samfunn 

En utbygging av Kjerringlia vindkraftverk vil kunne gi positive ringvirkninger for grunneiere og de berørte 
kommunene.  Kommunene vil kunne hente inn eiendomsskatt fra kraftverket, og grunneierne kan få en 
engangserstatning og en årlig kompensasjon.   

Lokalt vil utbyggingen av vindkraftverket – så lengt det er mulig – engasjere lokale entreprenører i 
forbindelse med veibygging, støpning av tårnfundamenter, oppføring av servicebygg mv.    

Kjerringlia vindkraftverk vil kunne gi regionen tilgang på mer fornybar energi.  Vi viser her spesielt til 
energibalansen i regionen (kap 2.2.2.).    
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6 KJERRINGLIA VINDKRAFTVERK.  FORSLAG TIL 

UTREDNINGSPROGRAM.   

 

I det følgende legger tiltakshaver Eolus Vind Norge AS fram sitt forslag til utredningsprogram for 
Kjerringlia Vindkraftverk.    

 

6.1 Metode for konsekvensutredninger 

 Både positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses for de aktuelle fagtema 

 Virkningene av nettilknytning, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser, bygninger og annen 
infrastruktur knyttet til bygging av vindkraftverket – herunder mellomlagringsplasser og kaier- skal 
vurderes.  

 Hvert fagtema skal utredes hver for seg.   Temaenes innvirkning på hverandre skal omtales hvis 
dette er relevant.    

 Tiltakshaver skal kontakte regional myndigheter og berørte kommuner i utredningsarbeidet, 
grunneiere og relevante fagmyndigheter.  Det forutsettes at tiltakshaver arrangerer minimum ett 
samrådsmøte regionalt før konsekvensutredninger og konsesjonssøknad sendes NVE.   

 Det anbefales benyttet standard og sammenlignbar metodikk for konsekvensutredninger.  Det 
vises her til Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredning og til Statens Vegvesens 
Håndbok V712 (tidligere Håndbok 140), og til relevante veiledere / håndbøker knyttet til hvert 
fagtema.   

 Ut fra denne metoden skal det legges til grunn et 0-alternativ – dvs en verdifastsettelse av 
dagens situasjon uten at vindkraftverket realiseres.  Videre skal tiltakets innvirkning eller omfang 
på dagens situasjon beskrives – i hvilken grad vil tiltaket endre dagens situasjon.  Ut fra verdi 
(dagens situasjon) og omfang (tiltakets påvirkning)  angis en konsekvens av tiltaket.  

 

6.2 Landskap 

 Landskapet i planområdet og tilgrensende områder skal beskrives.  
 Landskapsverdiene i planområdet og tilgrensende områder skal beskrives, og tiltakets virkninger 

for landskapsverdiene skal vurderes.  
 Tiltakets visuelle virkninger for omkringliggende landskap skal beskrives og vurderes.  
 Det skal utarbeides ett teoretisk synlighetskart som viser vindkraftverkets synlighet inntil 20 

kilometer fra vindkraftverkets ytre avgrensning.  
 Vindkraftverket skal visualiseres fra representative steder; eksempelvis fra bebyggelse, verdifulle 

kulturminner/kulturmiljø, vernede objekter eller områder, viktige reiselivsattraksjoner og 
friluftslivsområder som blir berørt av tiltaket. Visualiseringene skal også omfatte adkomst- og 
internveier, oppstillingsplasser, bygg og nettilknytning (med tilhørende ryddegate), der dette 
vurderes som hensiktsmessig. Fotostandpunktene og -retning skal vises på et oversiktskart.   

 Visuelle virkninger knyttet til lysmerking av vindturbiner skal vurderes kort.  
 Det skal utarbeides visualiseringer av Kjerringlia vindkraftverk sammen med andre nærliggende 

vindkraftverk dersom vindkraftverkene kan påvirke det samme landskapet.  
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Fremgangsmåte: 

Landskapet skal beskrives i henhold til "Nasjonalt referansesystem for landskap" 
(www.skogoglandskap.no). Beskrivelsen skal ha en detaljeringsgrad tilsvarende underregionnivå eller 
mer detaljert.  

Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets visuelle virkninger synliggjøres fra nær avstand 
(opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 km). Fotostandpunktene skal velges ut av fagutreder 
for visualiseringer/landskap i samråd med berørt kommune.   

Visualiseringene utarbeides med utgangspunkt i NVEs veileder 5/2007 "Visualisering av planlagte 
vindkraftverk". 

 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 Kjente automatisk fredete kulturminner/kulturmiljø, vedtaksfredete kulturminner og nyere tids 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet og nærliggende områder skal beskrives og 
vises på kart. Kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi skal vurderes og det skal utarbeides et 
verdikart.  

 Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner skal vurderes og delområder med størst 
potensial for funn skal vises på kart.  

 Direkte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes.  
 Det skal redegjøres kort for hvordan virkninger for kulturminner kan unngås ved plantilpasninger.  

 

Fremgangsmåte:  

Relevant dokumentasjon skal gjennomgås, og kulturminnemyndighetene skal kontaktes.  Den regionale 
kulturminnemyndighet er fylkeskommunen.  For å få nødvendig kunnskap om automatisk fredete 
kulturminner, skal det foretas befaring av person med kulturminnefaglig kompetanse.   

Riksantikvarens "Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar" (2003) og NVEs veileder 
3/2008 "Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø" kan benyttes i arbeidet med utredningen.  Ved 
utarbeidelse av verdikart henvises det tiI Vegvesenets "Håndbok V712". Databasene askeladden, 
kulturminnesok og SEFRAK i Matrikkelen kan benyttes i utredningsarbeidet.  Presiseringer knyttet til 
håndtering av automatisk fredete kulturminner vil komme fra energi-og miljømyndigheter når nye rutiner 
foreligger.  

 

6.4 Friluftsliv og ferdsel 

 Det skal redegjøres for friluftsområder som berøres av tiltaket.  
 Det skal vurderes hvordan tiltaket vil påvirke friluftslivet i planområdet og tilgrensende områder.  
 Alternative friluftsområder med tilsvarende aktivitetsmuligheter skal kort omtales.  
 Samlede virkninger av flere vindkraftverk i området skal vurderes kort.  

 

Fremgangsmåte:  

Informasjon om dagens bruk av området og om alternative friluftsområder skal innhentes fra lokale 
myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner.  Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 25 
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"Kardegging og verdsetting av friluftslivsområder" (2004) kan benyttes i utredningen. Viktige områder skal 
vises på kart.   

 

6.5 Naturmangfold 

 

6.5.1 Naturtyper og vegetasjon  

 Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle naturtyper og kritisk truede, sterkt truede, sårbare 
og nær truede arter som kan bli berørt av tiltaket, jf. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 
13, Norsk Rødliste for arter (2010) og Norsk Rødliste for naturtyper (2011).  

 Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede arter i området skal 
vurderes, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke alle utvalgte, truede og nær truede naturtyper og 
prioriterte, truede og nær truede arter, jf. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 13, Norsk 
Rødliste for naturtyper (2011) og Norsk Rødliste for arter (2010).  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon.  Der eksisterende dokumentasjon er 
mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring.  Eventuelle funn av verdifulle naturtyper og rødlistede arter 
som kan bli vesentlig berørt av anlegget skal kartfestes/beskrives.  Vurderingene av rødlistede naturtyper 
skal gjøres i henhold til rapporten "Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13".  
Sensitive opplysninger skal merkes "unntatt offentlighet" og oversendes NVE som et eget dokument. 

 

6.5.2 Fugl  

 Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, med fokus på 
kritisk truete, sterkt truede, sårbare og nær truede arter, jf. Norsk Rødliste for arter (2010), 
ansvarsarter og jaktbare arter.  

 Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede arter i området skal 
vurderes, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede 
arter gjennom forstyrrelser, områdets verdi som trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon og 
redusert/forringet økologisk funksjonsområde, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Der eksisterende dokumentasjon av fugl er mangelfull 
skal det gjennomføres feltbefaring.  Eksisterende registreringer og funn av hekkelokaliteter, trekkruter og 
fødeområder for rødlistede arter og ansvarsarter skal kartfestes/beskrives.  Sensitive opplysninger skal 
merkes "unntatt offentlighet og oversendes NVE som et eget dokument.  
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6.5.3 Andre dyrearter  

 Det skal utarbeides en oversikt over dyr som kan bli vesentlig berørt av tiltaket.  
 Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder for prioriterte, kritisk truede, sterkt 

truede, sårbare og nær truede arter, jf. Norsk Rødliste for arter (2010). 

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Trekkruter for hjortedyr og eksisterende registreringer 
av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter skal kartfestes/beskrives.  Sensitive opplysninger skal 
merkes "unntatt offentlighet" og oversendes NVE som et eget dokument.  

 

6.5.4 Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10  

 Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke 
forvaltningsmålene for de samme arter/naturtyper som vindkraftverket kan ha virkninger for.   

 Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli vesentlig 
påvirket.  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer og utredede virkninger for 
naturmangfold.  I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster av 
verdifulle naturtyper jf. Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 13, Norsk Rødliste for naturtyper 
(2011), utvalgte naturtyper utpekt jf. nmfl § 52 og økosystemer som er viktige økologiske 
funksjonsområder for truede arter i Norsk Rødliste for arter (2010) og prioriterte arter utpekt jf. nmfl § 23.  

 

6.5.5 Verneområder og Inngrepsfrie naturområder INON 

 Tiltakets virkning for inngrepsfrie naturområder skal beskrives kort. Reduksjon av inngrepsfrie 
naturområder skal tall-og kartfestes, fordelt på de ulike INON-sonene.  

 Tiltakets virkninger for verneområder skal beskrives jf. nmfl § 49.  

 

Framgangsmåte 

Verneområder og INON er dokumentert på www.naturbase.no.  Regional miljøvernmyndighet skal 
kontaktes.    
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6.6 Forurensning 

 

6.6.1 Støy  

 Det skal vurderes hvordan støy fra vindkraftverket kan påvirke helårs-og fritidsboliger og friluftsliv.  
 Det skal utarbeides støysonekart for vindkraftverket som viser utbredelse av støy med medvind 

fra alle retninger. Bebyggelse med beregnet støynivå over Lden= 40 dB skal angis på kartet.  

 

6.6.2 Skyggekast / lysblink 

 Det skal vurderes hvorvidt skyggekast og lysblink fra vindturbinene kan få virkninger for 
bebyggelse og friluftsliv.  

 Det skal utarbeides et kart som viser faktisk skyggekastbelastning for berørte helårs-og 
fritidsboliger. Tidspunkt og varighet skal oppgis.  

 

Fremgangsmåte:  

Støyutredningene skal ta utgangspunkt i "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" 
(T1442) og "Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (TA-2115) utarbeidet av 
Klima-og forurensningsdirektoratet. Det skal redegjøres for bruk av metodikk for beregning av 
støyutbredelse og skyggekast.  

 

6.6.3 Drikkevann  

 Tiltakets virkninger for kjente og planlagte drikkevanns-og reservedrikkevannskilder skal 
vurderes. Virkninger i både anleggs-og driftsfase skal utredes. Fare for akutt forurensning av 
drikkevann og fare for avrenning over tid skal vurderes.  

 Nedbørsfelt for drikkevannskilder som kan bli berørt skal oppgis og avmerkes på kart.  

 

Fremgangsmåte:  

Mattilsynet og eiere/ansvarlige drivere av lokale vannverk skal kontaktes for dokumentasjon av 
drikkevannskilder som kan bli berørt og for vurdering av virkninger og avbøtende tiltak for drikkevann.  

 

6.6.4 Annen forurensning  

 Kilder til forurensning fra vindkraftverket i drifts-og anleggsfasen, herunder mengden av olje i 
vindturbinene og lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeid, skal beskrives.  

 Avfall som forventes produsert i anleggs-og driftsfasen og planlagt avfallsdeponering, skal 
beskrives.  

 Sannsynligheten for uforutsette hendelser og uhell skal vurderes. Virkninger ved eventuelle 
hendelser, og tiltak som kan redusere disse, skal beskrives.  

 Sannsynlighet for ising og risikoen for iskast skal vurderes. Dersom ising vurderes som 
sannsynlig, skal aktuelle tiltak som kan redusere ising beskrives, og kostnadene ved 
avisingssystemer og sikkerhetstiltak oppgis.  
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6.7 Nærings- og samfunnsinteresser 

 

6.7.1 Verdiskaping  

 Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt kommune, herunder 
sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs-og 
driftsfasen.  

 

Fremgangsmåte:  

Lokale/ regionale myndigheter og lokalt/ regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant  

informasjon.  

 

6.7.2 Reiseliv, turisme og utmarksnæring 

 Reiselivsnæringen og utmarksbasert næringsvirksomhet i området skal beskrives kortfattet, og 
tiltakets mulige innvirkning for næringsvirksomhetene skal vurderes.  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene bør bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale og sentrale myndigheter, 
organisasjoner og fra næringene. Eksisterende informasjon og dokumentasjon vedrørende 
utmarksnæring i det berørte området skal gjennomgås og kompletteres med samtaler/intervjuer med 
berørte næringsutøvere og organisasjoner.  Vurderingen av virkninger skal sammenholdes med de 
vurderinger som gjøres under temaene "landskap" og "friluftsliv og ferdsel". Det bør innhentes erfaringer 
fra andre områder i Norge og eventuelt andre land.  

 

6.7.3 Landbruk  

 Det skal gjøres en kortfattet vurdering av tiltakets eventuelle virkninger for jord-og skogbruk, 
herunder beite og jakt.  

 

Fremgangsmåte:  

Lokale og regionale landbruksmyndigheter bør kontaktes for innsamling av informasjon om nåværende 
og planlagt arealbruk til landbruksformål.  

 

6.7.4 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Det skal vurderes om tiltaket kan påvirke mottakerforhold for TV-og radiosignaler hos 
nærliggende bebyggelse.  

 Det skal redegjøres for hvordan tiltaket vil påvirke omkringliggende radaranlegg, 
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten.  

 Tiltakets eventuelle innvirkning på ut-og innflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser 
skal beskrives kort.  
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 Det skal vurderes om vindkraftverket og tilhørende kraftledninger utgjør ytterligere hindringer for 
luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikoptre.  

 

Framgangsmåte: 

Avinor AS, ved flysikringsdivisjonen, skal kontaktes for vurdering av tiltaket.  Aktuelle operatører av 
lavtflygende fly og helikoptre – herunder luftforsvaret bør også kontaktes. Norkring AS skal kontaktes for 
innsamling av informasjon vedrørende mulige virkninger for mottaksforhold for radio-og TV-signaler.  
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Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/489-2 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/15 13.05.2015 

 

Kommunehuset, rehabilitering gesims/ yttervegger, og innvendig rehabilitering av 

legesenteret 

 

Vedlegg 

1 Budsjett, prosjektnr: 600297 - Kommunehuset, Rehabilitering gesims/ yttervegg 

2 Budsjett, prosjektnr: 600278 - Innvendig rehabilitering av legesenteret 

3 Budsjett, rivning inn til dekker/ søyler og gjenoppbygging 

4 Foto fra befaring, yttertak 

5 Foto fra befaring, yttervegg 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saken om utvendig rehabilitering av kommunehuset og innvendig rehabilitering av legesenteret tas til 

orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Saken om utvendig rehabilitering av kommunehuset og innvendig rehabilitering av legesenteret, tas 

opp i budsjettkorrigeringen for første halvår i 2015, i kommunestyret i juni. 

Politikerne har da anledning til å prioritere. 

Utgangspunktet for denne saken er kommunehusets tekniske tilstand, og den økonomiske rammen for 

rehabilitering som er gitt i økonomiplanen for perioden 2015 - 2018. 

I økonomiplanen er det for 2015 gitt følgende økonomiske rammer for aktuelle prosjekter: 
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Tabell 1, Økonomiske rammer gitt aktuelle prosjekter 2015. 

Prosjektnr:  Prosjektnavn: Budsjett: 

600297 Rehab. gesims og yttervegger kommunehuset   3.000.000,- 

600278 Legesenteret – Innvendig rehab. 2.950.000,- 

Totalt for begge prosjektene:  5.950.000,- 

 

Østfløyen er den eldste delen av kommunehuset, og er bygd på midten av 70-tallet. Eksisterende 

tegninger er datert 1973. 

Østfløyen med mellombygg har en grunnflate på 390 kvadratmeter, og er over to etasjer. 

I løpet av de ca 40 årene østfløyen har vært i drift, har det ikke vært større renoveringer/ 

oppgraderinger av bygget. Østfløyen fremstår i dag i sitt opprinnelige uttrykk, og bygget er slitt og i 

dårlig forfatning. Bygget har et omfattende rehabiliteringsbehov. 

 

Ved en visuell sjekk av ytterkledningen, samt luftelektene mellom ytterkledningen og vindsperren, 

fremkom det en del råteskader på lektverk, samt at reima som stenderverket står ned på flere steder er 

fuktig og råteskadet. På innsiden av ytterveggen er det en del fuktighet, veggen sveller og er misfarget. 

Det må tas høyde for at også en del av stenderverket er råteskadet. 

Ytterkledning, samt vindsperren er av platetypen eternitt/ internitt, som var svært vanlig i denne 

tidsepoken hvor østfløyen er bygd, noe som gir høyere kostnader under rivning grunnet 

asbestsanering. 

Det ble også tatt en visuell sjekk av yttertaket, som er i meget dårlig forfatning. Det granulerte 

asfaltbelegget som har vært øvre sjikt på takbelegget er slitt helt bort, og man ser dermed inn på 

fiberforsterkningen. Toppbelegget er reparert flere steder, men vann trenger inn og får takpappen til å 

løsne fra underlaget. Gesimsbeslaget er ødelagt og må skiftes.  

Nåtidens takbelegg har en levetid på 30 år, og dette belegget fra medio 1970, er utlevet for i alle fall 10 

år siden. 

 

Vinduene i østfløyen og mellombygget er skadet og punktert. Alder, samt skadene gjør at vinduene 

ikke har isolasjonsevne igjen. Forventet levetid på vinduer fra denne tidsepoken er 20 – 25 år, noe som 

betyr at de i beste fall er 15 år på overtid.  

 

Bygget er ikke universelt utformet. Østfløyen huser kommunens lege- og tannhelsesenter, tjenester 

som berører nettopp de gruppene som har behov for universell utforming. 

Dagens rullestolrampe er smal, adkomstdørene utenfra og inn til legesenteret er tunge slagdører med 

høye terskler, belysningen er dårlig, og korridorene er trange. 

Dette er store hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevner.  

 

Det er hensiktsmessig å tenke disse to prosjektene i sammenheng, noe som både vil være mest 

kostnadseffektivt og som vil påvirke østfløyens leietakere og besøkende minst mulig. 

Skal man ta disse to prosjektene uavhengig av hverandre, vil det medføre ekstrakostnader, ved at man 

må utføre de samme operasjonene flere ganger, da mest med tanke på innside/ utside av yttervegger 

samt innramning av vinduer og dører. 

Stenderverket er bærende for både den ytre og den indre kledningen, man kan dermed ikke skifte ut 

råteskadet stenderverk, uten å måtte skifte både utvendig og innvendig kledning. 

Det må startes i rett ende, ved at man begynner med å renovere taket. 

Det vil i nær fremtid komme et behov for rehabilitering av de resterende arealene i 2. etasje, som huser 

leietakere, som også har et krav til hygiene og funksjonalitet. 

 

 

Det er utarbeidet en kostnadskalkyle for hvert av prosjektene, samt en kostnadskalkyle som tar for seg 

rivning inn til dekker/ søyler, og så gjenoppbygging i samme mengde som dagens situasjon. 
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Disse kalkylene er basert på landsbaserte gjennomsnitts kostnader, levert av Holte AS. Kalkylene er så 

satt inn i budsjett og tillagt reserver og marginer, felleskostnader, rigg og drift, og 

administrasjonskostnader. Disse felleskostnadene er for alle oppsettene utregnet i forhold til de 

bevilgningene som er gitt, slik at de skal være like og mulig å sammenligne. 

Disse budsjettene viser da følgende tall, se beskrivelser og tabeller under: 

 

Alternativ 1, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse  

Dagens planløsning beholdes, bortsett fra små nødvendige justeringer. 

Taktekking og underliggende isolasjon rives. Ny fuktsperre og isolasjon monteres, taktekking med 

påkrevd takfall mot nye sluker monteres. Nytt gesimsbeslag monteres.  

All ytterkledning og vindsperre ved yttervegger rives, gammel isolasjon tas bort, råteskadet 

stenderverk og reim rives. Nytt stenderverk og reim bygges ved behov. Ny isolasjon, vindsperre og 

luftet kledning monteres. 

Alle vinduer og gamle ytterdører erstattes med nye.  

Alle innvendige veggflater rehabiliteres, eksisterende gulvbelegg erstattes med nytt, innerdører skiftes 

til nye dører med brann- og lydklasse. Nye himlingsplater monteres i eksisterende system. Nye 

veggplater monteres der hvor eksisterende stenderverk har vært byttet. 

Elektriskanlegg, og vann og avløpsanlegg oppgraderes. 

Dagens planløsning, med små og mange rom, lange og trange korridorer, gjør at det ved en senere 

anledning ikke enkelt kan tilrettelegges for annen drift. 

 

 

Tabell 2, Alternativ 1. 

Prosjektnr: Prosjektnavn: Budsjett 

2015: 

Behov for økt 

bevilgning: 

Kalkulerte 

kostnader: 

600297 Kommunehuset, utvendig rehab. 

gesims/ yttervegg 

3.000.000,- 1.500.000,- 4.500.000,- 

600278 Innvendig rehab. legesenteret 2.950.000,- 1.050.000,- 4.000.000,- 

------ Innvendig rehab. 2. etg (Ikke 

kalkyleberegnet) 

0,- 3.000.000,- 3.000.000,- 

Totalt 5.950.000,- 5.550.000,- 11.500.000,- 

 

 

Alternativ 2, Rivning inn til bærende konstruksjon, og gjenoppbygging 

Inner- og yttervegger rives med vinduer, dører og kledning. Taktekking, himling og gulvbelegg rives. 

Alt av elektrisk-, vann og avløpsanlegg, og fast innredning rives. 

Ny planløsning utarbeides, denne kan være fremtidsrettet og utført på en slik måte at Østfløyen senere 

lett kan tilrettelegges for annen drift, for eksempel leiligheter, for utleie eller salg. 

Ny taktekking, nye ytter- og innervegger bygges etter nåtidens krav til isolasjonsevne og 

funksjonalitet. 

Nytt elektriskanlegg, vann og avløpsanlegg, og nye faste innredninger. 

Bygget fremstår som nytt, og blir driftsmessig og hygienisk effektivt. 

 

Tabell 3, Alternativ 2. 

Prosjektnr: Prosjektnavn: Kalkulerte 

kostnader: 

------ Total rehabilitering, riving inn til dekker/ søyler og 

gjennoppbygging i samme mengder som dagens situasjon 

15.200.000,- 

Totale kostnader ved rivning og gjenoppbygging 15.200.000,- 
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Alternativene satt opp mot hverandre viser følgende kostnadsforskjell mellom å renovere eksisterende 

konstruksjoner kontra rivning inn til bærende konstruksjoner og gjenoppbygging. 

 

Tabell 4, Alternativene satt opp mot hverandre, som viser differanse. 

Alternativ: Prosjektnavn: Kalkulerte 

kostnader: 

1 Rehabilitering av indre og ytre flater 11.500.000,- 

2 Total rehabilitering, riving inn til dekker/ søyler og 

gjennoppbygging i samme mengder som dagens situasjon 

15.200.000,- 

Differanse 3.700.000,- 

 

 

Vurdering 

Østfløyens bæring er oppbygd av søyler og betongdekker, dette gjør at man står fritt til å ominnrede 

uten at det påvirker den bærende konstruksjonen. Det er derfor naturlig å tenke at man river alt inn til 

betongdekkene og betongsøylene, for så å bygge opp igjen nytt derfra.  

Ved en kommunesammenslåing faller kanskje behovet for østfløyen bort, og den kan da lett 

ominnredes til for eksempel leiligheter, da enten for utleie eller til seksjonering og salg. 

En total renovering av østfløyen vil gi en kraftig verdiheving. 

Skal østfløyen omdisponeres til leiligheter ved en senere anledning, for så å selges, vil man kunne få 

igjen de omkostningene man legger ned ved en total rehabilitering nå. 

 

Det er en mulighet å dele opp prosjektet for utvendig rehabilitering i flere faser, slik at man for 

bevilgningen for 2015 kan ta for eksempel taket og nordveggen, men da bør man nok utsette den 

innvendige rehabiliteringen av legesenteret til den utvendige rehabiliteringen er gjennomført i sin 

helhet for østfløyen. Det skaper da ekstra utfordringer for de ansatte og besøkende ved legesenteret, 

siden legesenteret må flytte ut av sine lokaler ved en slik renovering. 

 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvensene er at de to prosjektene samlet sett gir større kostnader enn det er 

bevilget i årets budsjett. 

Om man skal ta de to prosjektene hver for seg vil den tekniske tilstanden likevel gjøre at begge 

prosjektene går over budsjettene. 

Det må derfor tas stilling til hvordan veien videre blir for disse to prosjektene i budsjettkorrigeringen 

for første halvår av 2015, som skal skje i juni. 

 

Betydning for folkehelse 

Det er usikkert hvorvidt dagens tilstand på østfløyen kan påvirke ansatte og besøkende med hensyn til 

luftkvalitet, da det er grobunn for både sopp og mikroorganismer inne i konstruksjonen hvor det er 

fuktighet. 

Østfløyen inneholder som tidligere skrevet, kommunens legesenter, og vil derfor ha en del besøkende 

som er i en sårbar helsesituasjon, hvor sopp og mikroorganismer kan påvirke helsen negativt i stor 

grad. 

Slik dagens flater fremstår er det en utfordring å holde de tilstrekkelig rene i forhold til hvilken bruk 

det er av bygget. 

Ved en eventuell fremtidig krisesituasjon vil det være naturlig at legesenteret, og østfløyen, trer inn 

som et beredskapssenter. Slik dagens adkomst og byggets tilstand er vil det bli en utfordring. Det vises 
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blant annet til smal rullestolrampe, mange tunge dører, og trange korridorer, ved for eksempel behov 

for sykesenger. 

Det må under rehabiliteringen legges vekt på universell utforming og adkomst slik at østfløyen som i 

dag inneholder legesenter i 1. etasje og tannhelsesenter i 2. etasje, skal kunne benyttes av alle 

mennesker i så stor utstrekning som mulig uten spesielle tilpasninger. 



eks. mva inkl mva.

-kr                      -kr                      

eks. mva inkl. mva eks. mva inkl. mva

2 400 000,00kr    3 000 000,00kr    -kr                      -kr                      

00 -240 000,00kr      -300 000,00kr      -kr                      -kr                      

01 -100 000,00kr      -125 000,00kr      -kr                      -kr                      

01 -140 000,00kr      -175 000,00kr      -kr                      -kr                      

01 -240 000,00kr      -300 000,00kr      -kr                      -kr                      

12 -1 283 000,00kr   -1 603 750,00kr   -kr                      -kr                      

14 -443 000,00kr      -553 750,00kr      -kr                      -kr                      

15 -107 000,00kr      -133 750,00kr      -kr                      -kr                      

17 -346 000,00kr      -432 500,00kr      -kr                      -kr                      

18 -53 000,00kr        -66 250,00kr        -kr                      -kr                      

28 -509 000,00kr      -636 250,00kr      -kr                      -kr                      

-kr                      -kr                      -kr                      

-kr                      -kr                      -kr                      -kr                      

-kr                      -kr                      -kr                      -kr                      

-1 061 000,00kr   -1 326 250,00kr   -kr                      -kr                      

3 000 000,00kr                                      2 400 000,00kr                                      

Prosj. Nr. 600297 - Budsjett og regnskap 

Utvendig rehabilitering av gesims/ yttervegg

Budsjett

Kontonr. Type

Regnskap

Prosjektnr. 600297

Bevilgning: Nesset kommune Ev. av dette utgj. tippemidler

Ferdigstilles 2015

Total ramme

Administrasjonskostnader

Rigg og drift 10%

Tømrerarbeid

Blikkenslager

Vinduer

Total ramme

Felles utgifter 

Reserver og marginer 10%

Dører

Tekking

Riving ved omb. og  rehab

Gjenstående





eks. mva inkl mva.

2 950 000,00kr  -kr                   

eks. mva inkl. mva eks. mva inkl. mva

2 360 000,00kr  2 950 000,00kr  -kr                   -kr                   

00 -236 000,00kr    -295 000,00kr    -kr                   -kr                   

01 -100 000,00kr    -125 000,00kr    

01 -236 000,00kr    -295 000,00kr    -kr                   -kr                   

01 -168 000,00kr    -210 000,00kr    -kr                   -kr                   

09 -35 000,00kr      -43 750,00kr      -kr                   -kr                   

10 -75 000,00kr      -93 750,00kr      -kr                   -kr                   

12 -67 000,00kr      -83 750,00kr      -kr                   -kr                   

13 -35 000,00kr      -43 750,00kr      -kr                   -kr                   

14 -19 000,00kr      -23 750,00kr      -kr                   -kr                   

15 -155 000,00kr    -193 750,00kr    -kr                   -kr                   

21 -473 000,00kr    -591 250,00kr    -kr                   -kr                   

22 -143 000,00kr    -178 750,00kr    -kr                   -kr                   

23 -117 000,00kr    -146 250,00kr    -kr                   -kr                   

24 -143 000,00kr    -178 750,00kr    -kr                   -kr                   

28 -145 000,00kr    -181 250,00kr    -kr                   -kr                   

31 -222 000,00kr    -277 500,00kr    -kr                   -kr                   

-743 000,00kr    -928 750,00kr    -kr                   -kr                   

-kr                   -kr                   -kr                   -kr                   

-kr                   -kr                   -kr                   -kr                   

-752 000,00kr    -940 000,00kr    -kr                   -kr                   Gjenstående

Vinduer

Malerarbeid

Byggtapetsering

Fast Bygginnredning

Riving ved omb. og rehab.

Rørleggerarbeid

Elkraft, tele, data og vvs

2950000

Total ramme

Rigg og drift

Administrasjonskostnader

Murerarbeid

Flisarbeid

Himlingsarbeid

Dører

Tømrerarbeid

Felles utgifter

Reserver og marginer

Snekkerarbeid

Prosj. Nr. 600278 - Budsjett og regnskap 

Innvendig rehabilitering av legesenteret

Budsjett

Kontonr. Type

Regnskap

Prosjektnr. 600278

Bevilgning: Nesset kommune Ev. av dette utgj. tippemidler

Ferdigstilles 2015

Total ramme 2 360 000,00kr                            



eks. mva inkl mva.

-kr                      -kr                      

eks. mva inkl. mva eks. mva inkl. mva

-kr                      -kr                      

0 476 000,00kr       595 000,00kr       -kr                      -kr                      

1 200 000,00kr       250 000,00kr       -kr                      -kr                      

1 140 000,00kr       175 000,00kr       -kr                      -kr                      

1 476 000,00kr       595 000,00kr       -kr                      -kr                      

5 125 000,00kr       156 250,00kr       -kr                      -kr                      

12 3 050 000,00kr    3 812 500,00kr    -kr                      -kr                      

13 35 000,00kr          43 750,00kr          -kr                      -kr                      

14 550 000,00kr       687 500,00kr       -kr                      -kr                      

15 440 000,00kr       550 000,00kr       -kr                      -kr                      

17 430 000,00kr       537 500,00kr       -kr                      -kr                      

18 65 000,00kr          81 250,00kr          -kr                      -kr                      

21 705 000,00kr       881 250,00kr       -kr                      -kr                      

22 330 000,00kr       412 500,00kr       -kr                      -kr                      

23 800 000,00kr       1 000 000,00kr    -kr                      -kr                      

24 220 000,00kr       275 000,00kr       

28 1 720 000,00kr    2 150 000,00kr    -kr                      -kr                      

31 600 000,00kr       750 000,00kr       -kr                      -kr                      

1 760 000,00kr    2 200 000,00kr    -kr                      -kr                      

-kr                      -kr                      -kr                      -kr                      

12 122 000,00kr  15 152 500,00kr  -kr                      -kr                      

Reserver og marginer 10%

Dører

Tekking

Riving ved omb. og  rehab

Rørleggerarbeid

Totale kostnader

Himlingsarbeid

Administrasjonskostnader

Rigg og drift 10%

Tømrerarbeid

El installasjon, tele og automatisering, ventilasjon

Blikkenslager

Vinduer

Felles utgifter 

Systemvegger

Betongarbeid

Malerarbeid

Byggtapetsering

Faste innredninger

Prosj. Nr. 600297/ 600278 - Budsjett og regnskap 

Riving og gjennoppbygging Østfløyen Kommunehuset

Budsjett

Kontonr. Type

Regnskap

Prosjektnr. 600297/ 600278

Bevilgning: Nesset kommune Ev. av dette utgj. tippemidler

Ferdigstilles 2015

Total ramme
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Investeringsprosjekt 2015 - behovsvurderte byggekomiteer 

Vedlegg 

1 Investeringsprosjekt 2015 pr. 30.04.15 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Det opprettes 2stk byggekomiteer for 3 prosjekter med oppstart i 2015. En byggekomite gjelder for 2 

prosjekter som griper inn i hverandre.  

 

Følgende prosjekter får byggekomite: 

 

A. Byggekomiteen for rehabilitering av kommunehuset samt legekontoret. 

For prosjekt:  600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering 

  600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegger 

 

B. Byggekomiteen for overføringsledning til Meisal. 

For prosjekt: 600290 Overføringsledning Meisal vannverk 

 

Kostnad med byggekomiteenes aktivitet dekkes innenfor de aktuelle prosjektenes totale ramme.  

 

Byggekomiteenes starter sitt virke når prosjektleder avholder oppstartsmøte for prosjektet.  

 

 

Saksopplysninger 

Ihht Reglement for folkevalgte organer og Reglement for delegasjon pkt. 3.6.2 Ansvarsområder har 

Utvalg for teknisk næring og miljø ansvar for å oppnevne byggekomiteer for investeringsprosjekt.  

Punkt nr. 1 og 2 i Retningslinjer for kommunale byggekomiteer gjengir den delegerte myndigheten og 

beskriver hvordan byggekomiteer organiseres og kommer i stand.  

 



1. Utvalg for teknisk næring og miljø (TNM) delegeres myndighet til å oppnevne byggekomiteer i 

forbindelse med kommunens byggevirksomhet. Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel 

blant medlemmene i utvalget for TNM og skal bestå av 3 medlemmer. 

2. Behovet for byggekomiteer vurderes ut fra prosjektenes størrelse og omfang. TNM vurderer selv hvilke 

prosjekter utvalget ønsker at det skal etableres byggekomité for, og hvordan arbeidet i byggekomiteen 

gjennomføres med hensyn til møtefrekvens, oppfølging, kontroll og rapportering av det enkelte 

byggeprosjekt. Kommunestyret kan overprøve de politisk valgte medlemmenes vurdering. 

 

Investeringsprosjekt 2015 ble vedtatt i K-sak 111/14 og senest regulert i K-sak 29/15. Se vedlagt 

oversikt over gjeldende investeringsprosjekt i 2015. Flere av prosjektene i listen hadde oppstart 

foregående år eller tidligere. Denne saken vurderer kun behov for byggekomiteer i nye prosjekt med 

oppstart i inneværende år. 
 

Punkt nr. 3 og 4 i Retningslinjer for kommunale byggekomiteer beskriver en byggekomites ansvar og 

virketid. 
 

3. Byggekomiteene står for den politiske oppfølgingen av arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har 

følgelig ansvaret for at prosjektene gjennomføres i henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å 

påse at byggeprosjektet følger de politiske føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og 

behandling i kommunestyret. 

 

4. Byggekomiteen starter sitt arbeid når forprosjekt er vedtatt, og avslutter sitt arbeid når bygget er 

overtatt til sitt bestemte formål. Formelt avsluttes prosjektet når byggeregnskapet er avlagt i 

kommunestyret. Byggekomiteen avgjør selv om den vil engasjere seg i utarbeidingen av 

konkurransegrunnlaget for entreprisekonkurransen.  

Komiteen konsulteres i alle fall ved kontrahering av entreprenør(er). 

 

Etter gjennomgang av prosjektlisten med fokus på faktorer som omfang og kompleksitet har rådmannen vurdert 

at 3 prosjekter kan ha behov for byggekomiteer. Disse beskrives under, fordelt i A. og B. 

 

A. 

600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering 2 950 000 62 541,06 2 887 458,94 15 432,77 77 973,83 3 000 000 

 

600297 
Kommunehus, rehab 
gesims/yttervegger 

3 000 000 46 356,91 2 953 643,09   46 356,91 6 000 000 

 

A. 2 prosjekt som i praksis omfatter innside og utside av samme bygg, Kommunehusets østfløy. 

Prosjektene har etter nærmere utredning blitt mer omfangsrik og kompleks enn forutsett, og de 

griper inn i hverandre. Det er også mulig at disse fortsatt kan øke i omfang. Det vises til 

utvalgets egen orienteringssak om dette – se øvrige sakspapir. Rådmannen ber politikerne delta 

i denne saken da man også må vurdere fremtidig bruk av bygget ihht kommunereformen.      

 

B. 

600290 Overføringsledning Meisal vannverk 4 000 000 308 644,25 3 691 355,75 81 188,96 389 833,21 6 500 000 

 

B. Kommune gjennomfører et større arbeid innenfor kommunens vannforsyning. Herunder 

tilkommer flere prinsipielle problemsstillinger som er av politisk og samfunnsmessig interesse. 

Rådmannen ber politikerne delta i denne saken da man også må vurdere fremtidig 

kommunestruktur i denne saken.  

 

 



Investeringsprosjektene for 2015 er prosjekter som har bevilgning i 2015. Det er opp til 

prosjektlederne for prosjektene når disse kommer i gang da prosjektene har fått utdelt prioritering. En 

byggekomite starter først sitt virke når prosjektleder avholder oppstartsmøte for et prosjekt.             

Vurdering 

Erfaringsmessig er det kun større bygge- og anleggsprosjekt som innbefatter nybygg/nyanlegg, 

bruksendringer eller betydelige bygnings-/terrenginngrep med totalrammer i flere millionersklassen 

det etableres byggekomiteer for. Prosjekter som kun inneholder oppgraderingbehov som 

overflateoppussing har vanligvis ikke byggekomiteer da kompleksiteten i disse er lav.    

 

Rådmannen legger frem 3 prosjekt og innstiller at man danner 2 byggekomiteer for disse da de 2 

prosjektene som i praksis omhandler innside og utside kommunehuset/østfløyen griper inn i hverandre 

og dermed bør ha samme byggekomite. 

Økonomiske konsekvenser 

Selv om det avhenger av de individuelle prosjekters varighet, kan det anslås at ca. kr. 50 000 av 

prosjektenes totalramme vil gå til å dekke en byggekomites aktivitet. Beløpet dekkes inn som angitt av 

hvert enkelt prosjekts totalramme.   

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 



2015
Investeringer - 

prosjektregnskap
TOTAL

RAMME FERDIG

prosj nr Navn på prosjekt
Budsjett 

2015

Brukt pr 

30.04.15

Rest + / 

overskrid - Brukt tidl år

Brukt pr 

30.04.15 Vedtatt    
1
)

Forventa 

slutt år

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 000 0,00 179 000,00 21 490,80 21 490,80 200 000

600309
Kirkelig fellesråd, branndør/nødutg. 

Nesset kirke
200 000 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000

600244 Adressering i Nesset / skilting 500 000 0,00 500 000,00 34 050,11 34 050,11 1 000 000

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv  97 000 3 413,28 93 586,72 1 653 358,76 1 656 772,04 1 750 000

600234 IKT - investeringer 1 200 000 71 570,75 1 128 429,25 0,00 0,00 1 200 000 2015

600282
Legekontoret - fornying av fastmontert 

utstyr
300 000 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000

600306 NOS, sjukesenger og madrasser 150 000 0,00 150 000,00 0,00 150 000

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 5 000 000 9 250,00 4 990 750,00 251 385,45 260 635,45 5 251 000

600158 Flerbrukshall 5 000 000 12 845,47 4 987 154,53 2 532 829,34 2 545 674,81 45 325 000

600169
Relokalisering barnehage, barne-

/kulturskole
2 700 000 2 059 596,20 640 403,80 19 106 188,71 21 165 784,91 21 800 000

600262 Behovsutredning pleie og omsorg 400 000 124 856,01 275 143,99 513 754,06 638 610,07 1 000 000

600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering 2 950 000 62 541,06 2 887 458,94 15 432,77 77 973,83 3 000 000

600280 Nye EL-tavler 280 000 0,00 280 000,00 21 625,00 21 625,00 600 000

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegger 3 000 000 46 356,91 2 953 643,09 46 356,91 6 000 000

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde 600 000 6 339,24 593 660,76 6 339,24 600 000

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde 300 000 0,00 300 000,00 0,00 300 000

600301 EIBUS ungdomstrinn, rehab. Sørvegg 300 000 6 339,24 293 660,76 6 339,24 300 000

600302
Gamle brannstasjon, renovering porter, 

dører, vinduer
150 000 0,00 150 000,00 0,00 150 000

600303 Eidsvåg barne-/u-skole, søppelrom 500 000 13 714,24 486 285,76 13 714,24 500 000

600304
Eresfjord barne- og ungdomsskule, nytt 

ingangsparti
800 000 21 178,43 778 821,57 21 178,43 800 000

600305 NOS, solavskjerming/snøfangere på tak 300 000 76 400,00 223 600,00 76 400,00 300 000

600308 Eidsvåg barnehage, uteområde 300 000 6 339,24 293 660,76 6 339,24 300 000

600311
Brannsikring Vistdal skole og barnehage 

(K 73/14)
300 000 2 503,20 297 496,80 2 503,20 300 000

600312
Brannsikring Vistdal bofellesskap (K 

73/14)
870 000 0,00 870 000,00 0,00 870 000

600313 Avlastning barn Holtan, skjerming gjerde 150 000 0,00 150 000,00 0,00 150 000

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering 1 500 000 33 856,91 1 466 143,09 33 856,91 1 500 000

600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke 3 500 000 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000

600217 Utbedring ledningsnett - vann 300 000 0,00 300 000,00 211 838,60 211 838,60 300 000 2015

600218 Utbedring ledningsnett - avløp 150 000 0,00 150 000,00 213 547,84 213 547,84 150 000 2015

600240 Overføringsledning til Raudsand 1 400 000 384 963,56 1 015 036,44 7 132 538,99 7 517 502,55 8 540 000

600248
VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk, 

forprosjekt
267 000 60 901,60 206 098,40 204 388,90 265 290,50 467 000

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 525 000 0,00 525 000,00 775 159,01 775 159,01 1 300 000

600263 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 000 13 629,32 486 370,68 81 188,96 94 818,28 581 000

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga 846 000 515 380,78 330 619,22 1 149 732,03 1 665 112,81 1 900 000

600275 Vannskade gnr 26/2, O Hole 410 000 323 900,00 86 100,00 650 000,00 973 900,00 1 060 000

600277 Nødnett i Nesset, brann 350 000 0,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000

600285 Grøfting langs kommunale veger 500 000 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000 2015

600286 Reasfaltering kommunale veger/plasser 500 000 6 247,00 493 753,00 0,00 6 247,00 500 000 2015

600290 Overføringsledning Meisal vannverk 4 000 000 308 644,25 3 691 355,75 81 188,96 389 833,21 6 500 000

600291 Forlengelse av avløpsrør 600 000 13 629,32 586 370,68 40 594,39 54 223,71 640 000

600292 Rehabilitering av vannkummer 300 000 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 54 517,31 5 945 482,69 54 517,31 12 000 000

600310
Brann- og redningstj. Vistdal og Eikesdal 

(K 72/14)
700 000 0,00 700 000,00 0,00 700 000

600316 Rehabilitering pumpestasjon på GID 27/9 0 34 701,00 -34 701,00 34 701,00 0

600293 Helseløype 0 183 750,00 -183 750,00 19 741,64 203 491,64 393 000

SUM 48 874 000 4 657 364,32 44 216 635,68 34 863 558,16 39 449 351,73 136 527 000

1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2015 og regulert budsjett mars 2015 , samt midler avsatt i økonomiplana (for 2015-2018)

ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP TOTALT PROSJEKT



2015
Investeringer - 

prosjektregnskap

prosj nr Navn på prosjekt

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet

600309
Kirkelig fellesråd, branndør/nødutg. 

Nesset kirke
600244 Adressering i Nesset / skilting

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv  

600234 IKT - investeringer

600282
Legekontoret - fornying av fastmontert 

utstyr
600306 NOS, sjukesenger og madrasser

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg

600158 Flerbrukshall

600169
Relokalisering barnehage, barne-

/kulturskole
600262 Behovsutredning pleie og omsorg

600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering

600280 Nye EL-tavler

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegger

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde

600301 EIBUS ungdomstrinn, rehab. Sørvegg

600302
Gamle brannstasjon, renovering porter, 

dører, vinduer

600303 Eidsvåg barne-/u-skole, søppelrom

600304
Eresfjord barne- og ungdomsskule, nytt 

ingangsparti

600305 NOS, solavskjerming/snøfangere på tak

600308 Eidsvåg barnehage, uteområde

600311
Brannsikring Vistdal skole og barnehage 

(K 73/14)

600312
Brannsikring Vistdal bofellesskap (K 

73/14)

600313 Avlastning barn Holtan, skjerming gjerde

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering

600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke

600217 Utbedring ledningsnett - vann

600218 Utbedring ledningsnett - avløp

600240 Overføringsledning til Raudsand

600248
VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk, 

forprosjekt

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum

600263 Utskifting asbestledninger Raudsand

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga

600275 Vannskade gnr 26/2, O Hole

600277 Nødnett i Nesset, brann

600285 Grøfting langs kommunale veger

600286 Reasfaltering kommunale veger/plasser

600290 Overføringsledning Meisal vannverk

600291 Forlengelse av avløpsrør

600292 Rehabilitering av vannkummer

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk

600310
Brann- og redningstj. Vistdal og Eikesdal 

(K 72/14)

600316 Rehabilitering pumpestasjon på GID 27/9

600293 Helseløype

SUM

1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2015 og regulert budsjett mars 2015 , samt midler avsatt i økonomiplana (for 2015-2018)

PROGNOSE

AVVIK

PROGNOSE

AVVIK

Prosjekt-leder
Anvisende 

myndighet
Årets bevilgn

Vedtatt 

totalramme
VA

AG Klokset LF Husby va

AG Klokset LF Husby

H Tj-Sørvik LF Husby -

HK Blø LF Husby -

JH Lie LF Husby -

JK Schjølberg LF Husby -

JK Schølberg LF Husby

LF Husby AG Klokset -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

M Bruseth LF Husby -

TL Øverås AG Klokset -

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby -

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby -

VØ Lied LF Husby -

VØ Lied LF Husby -

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby -

VØ Lied LF Husby va

VØ Lied LF Husby -

0 0 0 0

ANSVARLIGE



2015
Investeringer - 

prosjektregnskap

prosj nr Navn på prosjekt

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet

600309
Kirkelig fellesråd, branndør/nødutg. 

Nesset kirke
600244 Adressering i Nesset / skilting

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv  

600234 IKT - investeringer

600282
Legekontoret - fornying av fastmontert 

utstyr
600306 NOS, sjukesenger og madrasser

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg

600158 Flerbrukshall

600169
Relokalisering barnehage, barne-

/kulturskole
600262 Behovsutredning pleie og omsorg

600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering

600280 Nye EL-tavler

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegger

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde

600301 EIBUS ungdomstrinn, rehab. Sørvegg

600302
Gamle brannstasjon, renovering porter, 

dører, vinduer

600303 Eidsvåg barne-/u-skole, søppelrom

600304
Eresfjord barne- og ungdomsskule, nytt 

ingangsparti

600305 NOS, solavskjerming/snøfangere på tak

600308 Eidsvåg barnehage, uteområde

600311
Brannsikring Vistdal skole og barnehage 

(K 73/14)

600312
Brannsikring Vistdal bofellesskap (K 

73/14)

600313 Avlastning barn Holtan, skjerming gjerde

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering

600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke

600217 Utbedring ledningsnett - vann

600218 Utbedring ledningsnett - avløp

600240 Overføringsledning til Raudsand

600248
VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk, 

forprosjekt

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum

600263 Utskifting asbestledninger Raudsand

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga

600275 Vannskade gnr 26/2, O Hole

600277 Nødnett i Nesset, brann

600285 Grøfting langs kommunale veger

600286 Reasfaltering kommunale veger/plasser

600290 Overføringsledning Meisal vannverk

600291 Forlengelse av avløpsrør

600292 Rehabilitering av vannkummer

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk

600310
Brann- og redningstj. Vistdal og Eikesdal 

(K 72/14)

600316 Rehabilitering pumpestasjon på GID 27/9

600293 Helseløype

SUM

1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2015 og regulert budsjett mars 2015 , samt midler avsatt i økonomiplana (for 2015-2018)

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AVVIK
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