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Nesset kommune 

Rådmannen
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Det kongelige Miljøverndepartement
Postboks 8013 Dep
0030  OSLO

Att. Hege Feiring

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
12/3241 2009/1176-5 Hogne Frydenlund, 71 23 11 83 27.08.2013

Søknad om å få delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i 
Nesset kommune

Nesset formannskap har i møte 22.08.2013, under sak 082/13 vedtatt å søke om å få delta på 
forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper. Det ble fattet følgende vedtak:

” Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

Nesset kommune søker om deltakelse i forsøksordningen. 

Søknaden begrunnes med at Nesset kommune har et stort areal og lange tradisjoner for bruk av 
snøscooter. Snøscootertrafikken er godt organisert og regulert gjennom blant annet egen 
snøscooterklubb. Nesset kommune ser behovet for en ytterligere organisering og regulering av 
snøscootertrafikken gjennom deltakelse og i tråd med føringene i forsøksordningen”. 

Nesset kommune ligger i Møre og Romsdal fylke. Nesset grenser mot følgende kommuner; 
Sunndal, Rauma, Lesja, Gjemnes, Molde og Tingvoll. 

Det bor ca 3000 innbyggere i kommunen.  Som i mange andre kommuner går folketallet noe ned. 
Kommunen arbeider aktivt med å få snu denne trenden.
Administrasjonssenteret ligger i Eidsvåg. Videre har vi bygdene Eikesdal, Vistdal, Eresfjord, 
Bugge, Eidsøra, Raudsand, Rød, Tjelle, Ranvik og Gussiås med til dels aktive bygdelag.  

Nesset kommune har et samlet areal på 1048 km2 og en meget variert natur som spenner fra sjø 
til snaufjell. Det finnes ulike former for områder som er fredet etter naturmangfoldloven. Til 
sammen er ca 510 km2 av kommunens areal omfattet av verneformål. Det dreier seg om 
sjøfuglreservat, elveoslandskap, barskog, edelløvskog, biotopvernområder, landskapsvern-
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områder og areal i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. De store verneområdene forvaltes av 
Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

Nesset kommune er og en attraktiv hyttekommune. De fleste av hytteområdene ligger i lang 
avstand fra verneområdene. Nesset kommune har siden 1990- tallet åpnet for at hytteeiere kan 
benytte egen snøscooter til transport av varer/utstyr til hytta. Det er satt begrensinger på antall 
årlige kjøreturer. I tillegg er det etablert leiekjøringsordninger i hele kommunen. 

Det meste av motorferdselen foregår inn til 4 hytteområder.

01. Hytteområde ved Måsvatnet. 
Hyttefeltet ligger ved Måsvatnet, 371 m.o.h, helt i skoggrensa. Det er bilvei frem til Måsvatnet 
om sommeren med opparbeidet parkeringsplass. Kjøring med snøscooter følger vinterstengt 
veitrase. Nesset kommune behandler ca 30 søknader om tillatelse til kjøring med snøcooter fra 
Gammelsetra ved FV 62 og inn til Måsvatnet. 

02. Kleppen hytteområde.
Kleppen hytteområde ligger i skogsterreng, ca 4-6 km nord for Eidsvåg sentrum. Det er bilvei 
frem til Kleppen hytteområde om sommeren med opparbeidet snuplass. Kjøringen med 
snøscooter skjer stort sett etter denne veitrasen. Nesset kommune behandler ca 30 søknader om 
tillatelse til kjøring med snøscooter opp til hytteområdet på Kleppen.  

03. Hytteområde ved Neverlivatnet og Raudsandvatnet.
Hyttebebyggelsen ligger i skoggrensa, ca 394 m.o.h. Snøscooterkjøringen foregår etter 
skogsveitrasen frem til Neverlivatnet. Det er og sommeråpen bilvei frem til Raudsandvatnet. 
Nesset kommune behandler ca 15 søknader om tillatelse til kjøring med snøscooter fra Bersås og 
frem til Neverlivatnet/Raudsandvatnet.  

04. Hytteområde ved Meisalvatnet
Det er gjennom to reguleringsplaner åpnet for økt hyttebygging ved Meisalvatnet. 
Hyttebebyggelsen ligger i snaufjellet, ca 620 m.o.h. Det er bilvei frem til Meisalvatnet om 
sommeren med opparbeidet parkeringsplass. Motorferdsel om vinteren skjer etter veitrasen en 
strekning på ca 10 – 12 km. Nesset kommune behandler ca 30 søknader om tillatelse til kjøring  
med snøscooter frem til Meisalvatnet.

Nesset kommune mener det er flere utfordringer som kan være interessant å få vurdert i 
forsøksperioden gjennom å endre behandlingspraksisen fra å gi årlige dispensasjoner til å tillate  
kjøring etter snøscooterløyper. 

01. Vil omfanget av kjøring med snøscooter til hytteområdene ved Måsvatnet, Kleppen, 
Raudsandvatnet og Meisalfjellet øke ?

02. Vil etablering av snøscooterløyper tiltrekke seg andre snøscooterførere enn hytteeiere i 
området ? 

03. Hvordan håndteres kontroll/ oppfølging av kjøretidsbestemmelser, registrering av uønsket 
kjøring utenfor ei snøscooterløype ?

04. Det vil bli bortfall av dispensasjoner for hytteeiere for kjøring av proviant/utstyr til hytter 
der det åpnes for snøscooterløype.  Hvilke erfaringer vil dette gi ?

05. Hva kreves at tilretteleggingstiltak ved etablering av ei snøscooterløype ? !
06. Inn til noen av hytteområdene er det skiutfart/ oppkjørte skispor. Vil ei snøscooterløype 

være til ulempe for friluftsinteressene? 



Side 3 av 3

07. Det kan være andre utfordringer som vil bli definert når deltakelse i forsøksperioden og 
traser for snøscooterløyper er avklart.  

Det vises ellers til saksutredning, f-sak 082/13. 

Dersom Nesset kommune blir valgt ut som prøvekommune vil vi organisere arbeidet med 
involvering av ulike brukergrupper i ei arbeids- eller prosjektgruppe, bl.a;

- Idrettslag
- Grunneierrepresentanter
- Friluftsråd
- Nesset snøscooterklubb
- Andre

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert Nesset kommune til deltakelse i arbeid med 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Tiltaket er og med i planstrategien for Nesset 
2012-2015, vedtatt i k-sak 06/2013. Forventet oppstart av dette kartleggingsarbeidet er allerede 
høsten 2013. 

Dersom det er ønskelig med nærmere informasjon om Nesset kommune ta gjerne kontakt med 
miljøvernleder Hogne Frydenlund. 

Med hilsen

Liv F. Husby
Rådmann Hogne Frydenlund

miljøvernleder

Vedlegg
1 Kartutsnitt  - Hytteområder i Nesset
2 Oppstartsmøte arbeid med kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder
3 Særutskrift - Motorferdsel i utmark -

Forsøksordning med etablering av 
snøscooterløyper

4 Særutskrift - Motorferdsel i utmark - søknader om 
bruk av snøscooter til transport av bagasje og 
utstyr til hytte - § 5 c

5 Kart - distriktspolitiske virkeområdet
6 Innspill i Kommuneplanarbeidet
7 Kart
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NESSET KOMMUNE

Ar/Saksrir.
Møreog Romsdal
f+lkeskommune

Nessetkommune 14 AUB.2013
Kommunehuset
6460 Eidsvågi Romsdal

UNNT. OFF. HET

Dykkarref: Dykkardato: vårref: vårsaksbehandlar: Vår dato:
49020/2013/D37 PetterErvik)enset,712589 01 08.08.2013

Endring av dato for oppstartsmøte for arbeidet med kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder

I brevdatert 04.07.2013blei dei fem kommunane rundt Romsdalsfjordeninvitert til eit
oppstartsmøtefor arbeidmed kartleggingog verdsettingav friluftslivsområder(sjå vedlegg).

Davi har fått meldingom at det er mangesom ikkje har anledningdennedagen,ser vi oss nødt til å
flytte møtet.

Oppstartsmøtet vil finne stad på fylkeshuset i Molde 25. september frå kl 9.30-14.00 på rom
102

Vi ønskjerei tilbakemeldingpå kvensom kjem frå dei ulike kommunaneinnan30. august.
Tilbakemeldingasendastpåe-posttil PetterJenset,Kuturavdelingai Møreog Romsdal
fylkeskommune:petter.jenset@mrfylke.no

Medhelsing

s t
Pette enset
rådgivarfriluftsliv

Vedlegg:
“Invitasjon til oppstartav arbeid med kartleggingog verdisettingav
friluftslivsområder.”

Postadresse:Fylkeshuset,6404Molde• Besøksadresse:Julsundvelen9. Telefon:7125 80 00 • Telefaks:71 2588 37
e-post:post@mrfylke.no• www.mrfylke.no



Kopi:
Øystein Klempe Rådhusplassen i 6413 MOLDE
Man Husan Kommunehuset 6460 EIDSVÅGI ROMSDAL
LasseA. Strømme Kommunehuset 6475 MIDSUND

0Emma Vindal Radhuset 6390 VESTNES
Tore Birkeland Rådhusplassen i 6413 MOLDE
Harald Krøvel Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES
Lillian BjerkeIi Grøvdal Vollan 8 A 6300 ÂNDALSNES
Turid Øverås Kommunehuset 6460 EIDSVÅGI ROMSDAL
Odd Jarle Talberg Rådhuset 6390 VESTNES



Møreog Romsdal
fylkeskommune

«MO1TAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vårdato:
«REF» «REFDATO» 45696/2013/ Petter Ervik )enset,71 2589 01 04.07.2013

Invitasjon til oppstart av arbeid med kartlegging og verdisetting av
friluftslivsområder.

I planprogrammet for interkommunal plan for Romsdals~ordenlegg ein opp til ei kartlegging av
friluftslivsområder. Påbakgrunn av dette sett Møreog Romsdalfylkeskommune i gang eit arbeid med
kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i fylket. Kartlegginga vil i første omgang avgrensast
til dei 5 kommunane rundt Romsdalsfjordenog særleg legge vekt på områder i og rundt tettstader. Vi
inviterer herved kommunaneMidsund, Molde, Nesset,Raumaog Vestnes til deltaking. Aktuelle fagfolk
frå kommunane vil vere planlegjarar, folkehelsekoordinatorar og idrettskonsulentar. I tillegg ønskjer vi
deltaking fra dei to friluftsråda i fylket. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområde vil vere eit
viktig virkemiddel for åverne om areal for friluftslivet, og for åsikre at folk skal kunne drive eit variert
friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers.

I nasjonal målestokk er det fåfylker som i dag har kartlagt sine friluftslivsområder etter handbok 25
“Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder”. Menkartlegginga er tidlegare gjennomført i
Nordland fylke. Tilbakemeldinga er at dei ser stor nytte av kartlegginga, både i plansamanhengog i
folkehelsearbeidet. Lokal forankring er avgjerande.

Sør-Trøndelager også i gang med ei slik kartlegging og no kjem altså Møreog Romsdalpå bana.

Møreog Romsdalfylkeskommune ønskjer å bistå med koordinering av arbeidet. Herunder faglege
innspel, organisering av felles møter og utveksling av erfaring og kunnskap.

Oppstartsmøte vil finne stad på fylkeshuset i Molde 19. september frå kl 9.30-14.00 på rom
102

Programmet for dagen vil bli sendt ut så snart dette er klart.

I første omgang ønskjer vi ei tilbakemelding på invitasjonen innen 23. august.
Tilbakemeldinga sendast på e-post til Petter Jenset, Kuturavdelinga i Møreog Romsdal
fylkeskommune: petter.jenset@mrfylke.no

Om de har spørsmåler det berre åta kontakt på telefon 71 25 89 01 eller mobil 922 34 244

Med helsing

Petter Jenset
rådgivar fysisk aktivitet

Postadresse:Fylkeshuset,6404 Molde• Besøksadresse:Julsundveien9. Telefon: 71 25 80 00• Telefaks: 71 25 88 37
e-post:post@mrfylke.no• www.mrfylke.no



Nesset kommune Arkiv: K01

Arkivsaksnr: 2009/1176-3

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 82/13 22.08.2013

Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Vedlegg
1 Høring - forslag om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag, samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
2 Innspill i Kommuneplanarbeidet
3 Kart
4 Særutskrift - Motorferdsel i utmark - søknader om bruk av snøscooter til transport av bagasje og 

utstyr til hytte - § 5 c
5 Kart - distriktspolitiske virkeområdet

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Nesset kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordningen. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Det ble enighet om følgende forslag:

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i 
forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

Nesset kommune søker om deltakelse i forsøksordningen. 

Søknaden begrunnes med at Nesset kommune har et stort areal og lange tradisjoner for bruk av 
snøscooter. Snøscootertrafikken er godt organisert og regulert gjennom blant annet egen 
snøscooterklubb. Nesset kommune ser behovet for en ytterligere organisering og regulering av 
snøscootertrafikken gjennom deltakelse og i tråd med føringene i forsøksordningen. 



Formannskapets forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 0 
stemmer og falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til brev av 30.05.2013 fra Miljøverndepartementet om invitasjon til å delta i forsøksordning 
med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Nesset kommune søker om deltakelse i forsøksordningen. 

Søknaden begrunnes med at Nesset kommune har et stort areal og lange tradisjoner for bruk av 
snøscooter. Snøscootertrafikken er godt organisert og regulert gjennom blant annet egen 
snøscooterklubb. Nesset kommune ser behovet for en ytterligere organisering og regulering av 
snøscootertrafikken gjennom deltakelse og i tråd med føringene i forsøksordningen. 

Saksopplysninger

Miljøverndepartementet har i brev av 30.05.2013 sendt ut invitasjon til kommuner der det gis 
anledning å søke om å få delta i en forsøksordning i perioden 2014 – 2018, hvor kommunene kan 
etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Til sammen er det 
40 kommuner som kan få delta i forsøksordningen.

Søknadsfristen for kommunene er 1. september 2013. 

I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt, på både bar og snødekt mark. Det er åpnet for 
visse unntak fra forbudet, i all hovedsak knyttet til nyttekjøring. 

I Finnmark og Nord-Troms er det åpnet for fornøyelseskjøring ved at Fylkesmannen kan gi tillatelse til 
å legge ut scooterløyper åpne for allmennheten og for turoperatører/snøscooterturisme. 

Miljøverndepartementet har registrert at kommuner og fylkesting har fremmet ønske om etablering av 
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring og snøscooterturisme. Departementet mener at en har liten 
kunnskap av konsekvensene for mangfold, friluftsliv og folkehelse, både på kort og lang sikt, til at det 
er forsvarlig å åpne for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele landet. 

I år 2000 ble det etablert en forsøksordning i 7 kommuner med lokal forvaltning av motorferdsel. 
Departementet mener at denne forsøksordningen ikke har gitt tilstrekkelig kunnskap, og vil derfor 
åpne for at inntil 40 kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet kan etablere løyper for 
fornøyelseskjøring i en prøveperiode fra 2014 til og med 2018.

Rammebetingelser for forsøksordningen:
1. Ordningen skal evalueres løpende og den bekostes av staten.

Plandokumenter, utredninger og kartlegging som kommunene bruker og/eller utarbeider ifb 
med arbeidet med etablering av løyper, skal kunne nyttes av Miljødirektoratet. 

2. Kommunene kan etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter pbl.
Det er forbud mot å opprette løyper i verneområder, og nasjonale villreinområder. De bør søkes 
unngått i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere km fra et teknisk inngrep.
Kommunen bør ta hensyn til virkninger for friluftsliv, arter med mer som er sårbare for 
motorferdsel. Ulemper for bolig- og hytteområder med mer.

3. Ønsker å se på om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis. 



4. Under planarbeidet må kommunen foreta en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene 
(DN’s håndbok 25-2004) der løypene planlegges. 

5. Kommunen skal utrede virkningene av snøscooterløypene for naturmangfold og friluftsliv.
6. Forsøksordningen gir kun hjemmel for etablering av løyper for kjøring med snøscooter på 

snødekt mark, og at løypene kan etableres uten terrenginngrep. Løypene må ikke etableres i 
skredutsatte områder.  

7. Kommunen må sette vilkår for bruk av løypene, med tidspunkt og tidsrom for kjøring.
8. Løypene kan angis i kommuneplan eller reguleringsplan. Dersom kommunene ønsker egen 

planprosess kan det skje for eksempel som delrevisjon av kommuneplanen eller egen 
kommunedelplan. I enkelte tilfeller også aktuelt med reguleringsplan. 

9. Etablering av snøscooterløype etter plan- og bygningslovens regler krever involvering av 
berørte interessegrupper. 

10. Kommunen kan bare vedta snøscooterløyper på eiendommer der grunneiere har samtykket. 

Ved utvelgelse av forsøkskommuner vil Miljøverndepartementet be om en søknad der følgende 
forhold beskrives;

 Innbyggertall og bosettingsmønster
 Hytteområder i kommunen
 Om snøscooterløypene vil ligge i skog, i fjellterreng, i lavlandet, i eller ved by/tettsted
 Omfanget av og interessen for snøscooterkjøring i kommunen i dag.
 Andre opplysninger som kan være av betydning for departementets vurdering av søknaden. 

Kommuner som i samarbeid med andre kommuner kan gi erfaringer med løypenettverk som 
strekker seg over kommunegrensene, og fra kommuner der slikt samarbeid ikke er aktuelt. 

Miljøverndepartementet vil óg legge vekt på om eventuelt forsøkskommune kan trekke fram 
konkrete utfordringer og problemstillinger som kan være interessant å følge opp i forvaltnings 
– og forskningssammenheng. 

For kommuner som blir valg med i forsøksordningen må det enkelte kommunestyret fastsatt egne 
forskrifter som må godkjennes av Kommunaldepartementet. 

Vurdering

Nesset kommune ligger i distriktspolitiske virkeområdet sone III og kan av den grunn søke om 
deltakelse. 

Nesset gir årlig ca 100 – 120 dispensasjoner etter § 5 c i nasjonal forskrift, der en tillater inntil 5 årlige 
turer for transport av varer/utstyr til egne hytte som ligger lengre enn 2,5 km fra brøytet vei. 
Det er 5 hytteområder som mesteparten av motorferdselen foregår inn til;

- Fra Gammelsetra til hytteområder ved Måsvatnet.
- Fra Flåhammer med kjøring etter fjellveien til Kleppen hyttefelt.
- Fra Bersås til hytteområdene ved Neverlivatnet og Raudsandvatnet.
- Fra Brandhol etter fjellveien frem til hytter ved Meisalvatnet

Nesset kommune sin håndtering av saker knyttet til motorferdsel i utmark ble i 2010 undersøkt av  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hovedutvalg for teknisk, næring og miljø behandlet i sak 05/2011 
oppfølging av fylkesmannens rapport, se vedlegg. 

Noe av omfanget av snøscooterkjøringen i kommunen er dokumentert gjennom innleverte kjørebøker.  

Rådmannen er noe i tvil om det bør søkes om deltakelse i prøveprosjektet. Dette ut fra at en i dag har 
en praktisering med at de fleste hytteeiere har anledning til å transportere utstyr og proviant til egen 



hytte med snøscooter om vinteren. I tillegg vil det kreves ressurser både tidsmessig og økonomisk med 
å følge opp prøveprosjektet. 

Rådmannen vil påpeke at Nesset trolig har relevante problemstillinger som kan være interessant å få 
belyst nærmere gjennom ett slikt prøveprosjekt.  Dersom konklusjonen blir at formannskapet finner 
det interessant å søke om deltakelse i forsøksordningen er det flere forhold som må besvares i en 
søknad til Miljøverndepartementet. 

1. Det er ikke mulig å avklare forholdene til grunneierne før kommunen eventuelt sender en 
søknad om deltakelse. 

2. Fokusområder hvor det kan være aktuelt å vurdere nærmere snøscooterløyper i er f.eks
- Gussiåsen, langs skogsbilveien inn til Fosterlågen. Her kan en ta utgangspunkt i mulighetene 

for såkalt isfiskeløype. Det kreves at Gjemnes kommune eventuelt også deltar som 
forsøkskommune, eller det gis aksept på at denne skogsbilveien inngår i en forsøksordning. 

- Raudsand, der det åpnes for snøscooterløype etter skogsveien fra Bersås og opp til 
Raudsandvatnet. 

- Eidsøra, der det åpnes for snøscooterløype fra Brandhol etter skogsbilveien frem til 
Meisalvatnet

- Vistdal, der det åpnes for snøscooterløype fra Lange etter vinterstengt bilvei i Langdalen frem 
til fellesbeite, eventuelt Måsvassbu. 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet har Nesset snøscooterklubb gitt innspill om snøscooterløyper, 
se vedlegg. Rådmannen mener en bør være noe restriktiv, og ikke ha en strategi der en ønsker mange 
snøscooterløyper i kommunen. Det vises ellers til at forutsetningen for å etablere snøscooterløype i 
prøveperioden er at grunneiere gir tillatelse. 

Nevnte eksempler på fokusområder vil representere ulike problemstillinger som kan være relevant å 
undersøke nærmere i forsøksperioden;

- Vil omfanget av kjøring med snøscooter til hytteområdet på f.eks på Meisalfjellet øke ?
- Vil etablering av snøscooterløyper tiltrekke seg andre brukere enn hytteeiere i området ? 
- Hvordan håndteres kontroll/ oppfølging av kjøretidsbestemmelser, registrering av uønsket 

kjøring utenfor ei snøscooterløype ?
- Det vil bli bortfall av dispensasjoner for hytteeiere for kjøring av proviant/utstyr til hytter der 

det åpnes for snøscooterløype. Hvilke erfaringer vil dette gi ?
- Hva kreves at tilretteleggingstiltak ved etablering av ei snøscooterløype ? !
- I noen av fokusområdene er det stor skiutfart – vil ei snøscooterløype bidra til ulemper for 

friluftsinteressene?

Møre og Romsdal fylkeskommune skal i løpet av 2013 starte opp kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i fem kommuner. Fylkeskommunen ønsker at Nesset kommune blir kartlagt. Av den 
grunn vil vilkåret fra Miljøverndepartementet om at prøvekommunen må foreta en kartlegging og 
verdsetting av friluftsområdene (DN’s håndbok 25-2004) der snøscooterløypene planlegges være i 
gang allerede høsten 2013.  

Dersom kommunen velger å søke om deltakelse og blir valgt ut som prøvekommunene av 
Miljøverndepartementet, bør det nedsettes ei arbeidsgruppe som kan følge prosjektet. 
   

Økonomiske konsekvenser

Det må eventuelt bli egen sak om finansiering og organisering av prøveprosjektet. Deltakelse i en 
forsøksordning vil kunne resultere i utarbeidelse av kommunedelplan for motorferdsel.



Betydning for folkehelse
Det er sentralt tema som Miljøverndepartementet gjerne vil ha betre dokumentasjon av gjennom 
forsøksordningen. 
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Motorferdsel i utmark - søknaderom bruk av snøscootertil transport av bagasje
og utstyr til hytte - § 5 c

Vedlegg

1 Rapportfra fylkesmanneni Møreog Romsdal

2 RundskrivT-1/96- Omlov om motorferdseli utmarkogvassdrag

Saksopplysninger

I henhold til nasjonalforskrift for bruk av motorkjøretøyeri utmarkog påislagtevassdrag,§ 5 c kan
kommunestyret gi tillatelsetil bruk av snøscooterfor:

c) eierav hyttefor transportav bagasjeog utstyrmellombilvegoghyttesom
ligger minst2,5kmfra brøytetbilvegnår deti områdetikkeer mulighetfor
leiekjøringetter bokstava,

� I k-sak229/1995ble forskrift for motorferdseli utmarkog påvassdragi Nessetkommune
vedtatt.

I § 4 bokstavd fremgårfølgende(utdrag);… Søknaderomløyvetil transporttil hytteretternasjonal
forskrift § 5c) skali størstmuleggrad visasttil å brukeleigekøyringder slik ordningfinst, frå ogmed
vinteren96/97.

c) Rådmannenfår fullmakttil å avgjereenkeltsøknaderombruk av luftfarty og motorfartyetter§ 6 i
lov ommotorferdseli utmark,samtbruk av snøscooteretter§ 5 b,c,doge i nasjonalforskrift”.

� I pkt 3.6.4i reglementfor delegasjon Nessetkommune,vedtatti k-sak062/2009,er utvalgfor
teknisk,næringog miljø fått delegertmyndighettil å behandleLov om motorferdseli utmark.

Utvalgeter delegertmyndighetetterlovens§ 5, etterforskrifter vedtattav kommunestyretogetter§ 6
(tillatelser ettersøknad).Rådmannenhar likevelfullmakttil å fatteenkeltståendevedtak.



� I pkt. 4.2.4i reglementfor delegasjon Nessetkommuneer følgendemyndighetdelegerttil
rådmannen;” til å treffeavgjørelseretterlov ommotorferdseli utmarkog vassdragsålangt
deter tillatt etter loven.Prinsipiellesakerløftesopptil politiskbehandling”.

� I k-sak229/1995ble forskrift for motorferdseli utmarkog påvassdragi Nessetkommune
vedtatt.

§ 4 e) ” Andresøknaderut fra særlegbehov(nasjonalforskrift § 6) skali størstmuleggrad visasttil å
brukeleigekøyring.Løyvetil brukav andremotorkøyretyennsnøscooter,somtraktor og beltevogn,
kangjevast.

Fylkesmannen i Møreog Romsdalgjennomførte03.02.og 04.02.2010enundersøkelseav Nesset
kommunepåhvordanregelverketom motorferdseli utmarkblir håndtert.Fylkesmannenharpåpekt
følgendeforhold;

1. Merknader
Delegeringtil ulike nivåer mangelfullog uklar.
Feil lovhenvisningi enkeltevedtak.
Mangelfull lovhenvisningi noensaker.

2. Avvik
Avslagog tillatelseer truffet administrativtog saksutredningener mangelfullog uklar.
Det gis dispensasjonetter§ 5c selvomdetforeliggermulighetfor leiekjøring.

Nesset kommuneharsiden1996dalokalereglerfor motorferdseli utmarkble vedtatt hatt følgende
praktiseringavdispensasjonspraksisen:

Det ergitt dispensasjon til transportav bagasje/utstyrtil hytter lengreenn2,5km fra vei - § 5 c
5 turertil deflestehytter,medunntakav hyttervedMeisalfjelletderdeter gitt 7 turer,selvom
deter leiekjøringsordningi alle hytteområdene.Det er gitt dispensasjonfor 3 – 4 år.

De flestedispensasjonstillatelseneer nåutgått.Nessetkommuneharannonserti lokalaviseneog på
kommunensnettsiderom motorferdseli utmarkog bl.apektpåmulighetenefor å søkeomtillatelsetil
å drive medleiekjøring.

I forbindelsemeddenneannonseringener detpr 18. januarmottattca100søknaderom motorferdsel,
ca80av disseomfattersøknadom dispensasjon etternasjonal forskrift § 5 c.

Område Caantall
søknader
18.01.2011

Praksis sålangt Omfangav § 5 c
kjøring

Ranvik – Gammelsetra- Rød 25 5 turerårlig pr vintersesong 125turer
Eidsvågfjellet 25 5 turerårlig pr vintersesong 125turer
Raudsandfjellet 10 5 turerårlig pr vintersesong 50turer
Meisalfjellet 18 7 turerårlig pr vintersesong 126turer
Eresfjord– Vistdal 2 5 turerårlig pr vintersesong 10turer

Vurdering

Rådmannenvil påpekeat praksisenmedfordelingav 5 og 7 turerbleoppretteti 1995/96noesom
betyr at alle hytteeieresomhartilgangpåsnøscooterfår dispensasjon for å kjørevarerogutstyrpå
hytta.Ordningenmedleiekjøringer som tillegg for hytteieresom ikke hartilgangpåsnøscooter.

I kommunalforskrift fra 1995erdetog innført fastlagtekjøretiderfor snøscooter,bl.asåkalt§ 5 c
kjøring.Kjøring påhverdagermellom 08.00– 20.00ogmellom kl. 17.00– 20.00på
søndager/helligdager.Dettegjelderikke for kjøringetter§ 5 a – funksjonshemma.



Før hver kjøretur skal kjørebok utfylles men det er ikke krav om levering til kommunen etter endt 
sesong.

Rådmannen tar til etterretning det som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har påpekt i sin rapport.  

Av tabellen fremgår det minimumstall for omfanget av antall turer dersom kommunen velger å følge 
videre praksis. 

Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal og legges til grunn ved all myndighetsutøvelse som berører natur, 
da også saker som gjelder motorferdsel i utmark.  

Kjøring etter § 5 c er stort sett konsentrert til hytteområder i Nesset. Det blir ikke gitt slike tillatelser til 
hytter som ligger i vinterbeite for villreinen. Mesteparten av snøscootertraseene følger veistraser frem 
til hyttefeltene.

Kommunen har få henvendelser om at det foregår kjøring på f.eks fjelltopper eller i turområder ved 
hyttefeltene. Rådmannen er av den oppfatning at snøscooter benyttes for å kjøre utstyr og varer frem 
til hytta. 

Antall snøscootersøknader i Nesset har de siste 8 årene variert mellom 80 – 120 søknader. Kommune 
har ikke fått henvendelser om at gitte dispensasjoner har gitt terrengskader eller annen slitasje. Det 
tillates ikke kjøring etter 20. april. 

Rådmannen er klar over at motorferdsel i utmark knyttet til dispensasjon i utmark for mange er et 
viktig tema. På bakgrunn av fylkesmannens rapport mener rådmannen at det bør foretas en viss 
innskjerping av rutinene. 

Dersom en velger å gi enkelte dispensasjon for flere år bør det innføres krav om at kjørebok skal 
innleveres før ny kjørebok blir utstedt. 

I rundskriv T – 1/96 fremgår det at dispensasjon etter § 5 c kun skal gis til hytteeier (eller ektefelle og 
barn). Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. 

§ 5 c innbefatter ikke alminnelig persontransport. Det er kun tillatt å ha med personer når det er plass 
til det sammen med bagasjen. Behov for persontransport, f.eks på grunn av alder eller helse, må det 
søkes etter tillatelse etter § 6. 

Behandling etter nasjonal forskrift om motorkjøretøyer i utmark avgjøres slik:
§ 6 – avgjøres politisk
§ 5a – avgjøres politisk
§ 5 b-f – avgjøres administrativt

Rådmannens innstilling

Nesset kommune tar rapporten fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 20.04.10 med påpekte avvik 
til etterretning ved behandling av snøscootersøknader for vintersesongen 2011.  Det betyr at 
leiekjøring blir hovedregelen.



Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.01.2011 

Arild Svensli (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Nesset kommune sin praksis med snøscooterkjøring fungerer godt og videreføres.

Magne Bugge (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
I og med at det er få som har søkt om leiekjøring med snøscooter i Nesset, vil utvalget tilrå en 
bruk av snøscooter fram til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei.

Områder og antall turer fremgår av følgende tabell:

Område Ca antall 
søknader 
18.01.2011

Praksis så langt Omfang av § 5 c 
kjøring

Ranvik – Gammelsetra - Rød 25 5 turer årlig pr vintersesong 125 turer
Eidsvågfjellet 25 5 turer årlig pr vintersesong 125 turer
Raudsandfjellet 10 5 turer årlig pr vintersesong 50 turer
Meisalfjellet 18 7 turer årlig pr vintersesong 126 turer
Eresfjord – Vistdal 2 5 turer årlig pr vintersesong 10 turer

Det betinger at de som får løyve fyller ut og leverer kjørebok til kommunen.

Rådmannens innstilling falt, 7 stemte mot.
Arild Svensli sitt forslag fikk 3 stemmer, 4 stemte mot.
Magne Bugge sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

I og med at det er få som har søkt om leiekjøring med snøscooter i Nesset, vil utvalget tilrå en bruk av 
snøscooter fra til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei.

Områder og antall turer fremgår av følgende tabell:

Område Ca antall 
søknader 
18.01.2011

Praksis så langt Omfang av § 5 c 
kjøring

Ranvik – Gammelsetra - Rød 25 5 turer årlig pr vintersesong 125 turer
Eidsvågfjellet 25 5 turer årlig pr vintersesong 125 turer
Raudsandfjellet 10 5 turer årlig pr vintersesong 50 turer
Meisalfjellet 18 7 turer årlig pr vintersesong 126 turer
Eresfjord – Vistdal 2 5 turer årlig pr vintersesong 10 turer

Det betinger at de som får løyve fyller ut og leverer kjørebok til kommunen.
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Innspill i Kommuneplanarbeidet.

Visertil vedlagtekartmedinntegnetforslagtil turtraseerogturisme.

Det forutsettesat traseenekan benyttessom snøscooterløyperog for oppkjøring
av skiløyper vinters tid.

Medvennlighilsen
NessetSnøscooterklubb

GeirFlemmen,
Sekr.
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HØRING – Forslag til endring av § 7 i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, 
begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, 
Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre 
kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland 
 
Med dette sender Mattilsynet på høring forslag til endring av § 7 i soneforskriften for 
Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner.   
 
Forskriften er hjemlet i omsetnings- og sjukdomsforskiften (forskrift 17. juni 2008 nr 819 
om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og 
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr - omsetnings- og 
sjukdomsforskriften ). Omsetnings- og sjukdomsforskriften er basert på Rådsdirektiv 
2006/88/EF inntatt i EØS-avtalen.  
 
Bakgrunnen for endringsforslaget  
Som kjent er en del elver i Norge fortsatt infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.  
Oftest foregår smitte av nye elver ved utsetting av smitta fisk. Dernest er det smitte med 
feilvandrende, smitta fisk innen en smitteregion som smitter nye elver. Smitte ved 
uforsiktig atferd av mennesker, for eksempel med fiskeutstyr, kajakker og annet utstyr, er 
trolig sjelden men kan ikke utelukkes å ha forekommet noen steder. Dette må forhindres. 
En rekke tiltak gjennomføres både for å forebygge spredning og for å utrydde parasitten.  
 
Padling og andre vannsportaktiviteter i smitta elver er ikke tillatt i henhold til omsetnings- 
og sjukdomsforskriften og enkelte geografisk avgrensede kontrollområdeforskrifter. I 
gjeldende forskrifter heter det likevel at: «Mattilsynet kan godkjenne slik aktivitet dersom 
rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for forebygging av smittespredning, 
herunder desinfeksjon av utstyr». Fiskere og vannsportutøvere som utøver sin aktivitet i 
norske elver er altså forpliktet til å forebygge smittespredning.  
 
Mattilsynet har over noe tid arbeidet for å etablere et mer egnet og hensiktsmessig 
kontrollregime som forutsetningsvis også vil innebære mindre byråkrati. Etter ordlyden i 
den gjeldende forskriften må Mattilsynet formelt godkjenne vannsportaktiviteter når 
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utøverne har søkt om og dokumentert et opplegg for smitteforebygging. Dette har vist seg 
å være en ordning som ikke er funksjonell.  
 
Mattilsynet har nå utarbeidet en egenerklæring i klistremerkeform som vi ønsker skal 
benyttes av vannsportsutøvere. Ved egenerklæringen bekrefter utøverne at de er kjent 
med smitterisikoen og vil iverksette smitteforebyggende tiltak ved desinfeksjon. 
Klistremerket festes til utstyret med tekst som bekrefter at vedkommende desinfiserer. Det 
blir også utlevert desinfeksjonsmiddel.  
 
Mattilsynet har i forbindelse med ovennevnte etablert et samarbeid med Padleforbundet 
som deltar aktivt i administreringen av denne ordningen. Padleforbundet skal også gi 
informasjon om smittesituasjon og desinfisering. På denne måten når vi flere 
vannsportutøvere med informasjon om aktuell sykdomssituasjon og smitterisiko, samt 
forebyggende tiltak.  
 
Etter den nye ordningen vil det ikke være nødvendig å søke Mattilsynet om å utøve 
vannsportaktivitet i smittede vassdrag. For så vidt gjelder fiske vil man i det alt vesentlige 
beholde den gamle ordlyden og ordningen med desinfeksjonsattest.  
 
Utgangspunktet er fortsatt at vannsportaktivitet er forbudt. Men det er altså en åpning for 
aktiviteten når utøverne ved hjelp av egenerklæring på klistremerket utstyr dokumenterer 
at de er kjent med sykdomsproblemene og forebygger smittespredning ved desinfeksjon 
av utstyret.  
 
Endringene som blir gjort for vannsportaktivitetene er ment å speile vår nye strategi med 
forebygging av smitte i samarbeid med padleforbundet. Slik vi ser det, styrkes reelt sett 
forebyggingsarbeidet, samtidig som forslaget reduserer byråkratiet rundt 
vannsportaktivitetene. Den gamle ordningen forutsatte at Mattilsynet skulle fatte vedtak og 
godkjenne aktivitetene, noe som i praksis ikke fungerte tilfredsstillende.  
 
I tråd med denne praksis foreslår Mattilsynet en endring av ordlyden i forskriftens § 7 om 
fiske og vannsportaktivitet i bekjempelsessonen. Mattilsynet tar sikte å gjøre tilsvarende 
endringer i alle områdeforskriftene som regulerer vassdrag med Gyrodactylus salaris. Den 
foreslåtte bestemmelsen er allerede tatt inn i kontrollområdeforskriften for Skibotnregionen 
som nylig ble vedtatt.  
 
Mattilsynet vil uavhengig av den foreslåtte endringen fortsatt ha tilsynsaktivitet på dette 
området.  
 
Den gjeldende bestemmelse og forslaget til ny bestemmelse  
Paragraf 7 i gjeldende forskrift lyder slik:  
 
§ 7. Forbud mot fiske og andre aktiviteter  
       Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen. 
Mattilsynet kan godkjenne slik aktivitet dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig 
opplegg for forebygging av smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr. 
 
Forslag til ny § 7 i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, 
Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Oppland:  
 
§ 7. Forbud mot fiske og andre aktiviteter  
Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen.  
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Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig 
opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr.  

 
Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og 

gyldig klistremerking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av 
smittespredning.  
 
Høringssvar- og frist  
Mattilsynet ber om at eventuelle tilbakemeldinger på denne høringen sendes til Mattilsynet 
senest innen 8. september 2013. Høringssvarene kan sendes pr. e-post til 
postmottak@mattilsynet.no eller til ordinær postadresse:  
 
Mattilsynet  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal  
 
Kontaktpersoner i Mattilsynet 
 
Ivar Hellesnes, tlf. 48099582 
Martin Binde, tlf. 94154950  
Rune Tjøsvoll, tlf 55215752 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rune Tjøsvoll 
seniorrådgiver 
 
 
Høringsliste 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oppland 
Oppdal kommune 
Sunndal kommune 
Tingvoll kommune 
Gjemnes kommune 
Nesset kommune 
Molde kommune 
Fræna kommune 
Dovre kommune 
Statens Vegvesen 
Forsvaret 
Miljødirektoratet  
Miljøverndepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
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Norske sjømatprodusenters landsforbund 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund 
Norges naturvernforbund 
Norges miljøvernforbund 
WWF - Verdens villmarksfond 
Bellona 
Natur og ungdom 
Norges jeger- og fiskerforbund 
NJFF Møre- og Romsdal 
NJFF Oppland 
NJFF Sør-Trøndelag 
Den norske turistforening 
Reindriftsforvaltningen i Nordland 
Norges bondelag 
Norges bonde- og småbrukarlag 
Norske lakseelver 
Visit Norway 
Padleforbundet 
 
Kopi: 
Mattilsynet, HK Regelverksavdelingen 
Mattilsynet, DK Gauldal 
Mattilsynet, DK Gudbrandsdal 
Mattilsynet, DK Nordmøre 
Mattilsynet, DK Romsdal 
Mattilsynet, RK Trøndelag og Møre- og Romsdal 
Mattilsynet, RK Hedmark og Oppland 



Kommunerevisjonsdistrikt 2

Møre og Romsdal
2,013/-qc-r

Telefon: 71 11 14 54 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil 91 70 81 99
E-post: einar.andersen@molde.kommune.no
OrganIsasjonsnr.: 976 663 268

Nesset kommune
Rådmannen
6460 Eidsvåg i Romsdal

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
Einar Andersen Molde, 17.7.2013

Forvaltningsrevisjon nytt prosjekt om vedlikehold av
kommunale bygg

Kommunens revisor har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf.
kommuneloven § 78 nr. 2 og forskrift om revisjon §§ 6, 7 og 8. Forvaltningsrevisjon
innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 77 nr. 4.

Nesset kommune har vedtatt overordnet plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2015, jf. sak
37/12 i Kommunestyret og sak 05/12 i Kontrollutvalget. Kontrollutvalget har videre vedtatt å
prioritere et forvaltningsrevisjonsprosjekt om vedlikehold av kommunale bygg. Prosjektet er
bestilt fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal.

Revisjonen har nå startet dette arbeidet. For å kunne gjennomføre undersøkelsen er vi
avhengig av tilgang til kommunens dokumenter og ha samtaler med relevante personer på
saksfeltet.

Revisjonen ønsker å ha et oppstartsmøte med kommunen om prosjektet. Vi vil ta nærmere
kontakt for å avtale dette medio august 2013. Hovedformålet med møtet er å motta
informasjon om kommunen og kommunale bygg. Revisjonen vil i tillegg fremlegge
problemstillinger og revisjonskriterier samt fremdriftsplan på møtet.

Et utkast til revisjonsrapport vil bli forelagt administrasjonen for uttale. Endelig rapport
oversendes Kontrollutvalget.

Fra revisjonen vil det være forvaltningsrevisorene Einar Andersen og Anny Sønderland som
gjennomfører prosjektet.

Vi håper på et godt samarbeid med kommunen i dette arbeidet.

Vled

1 1W
mar An ersen

Forvaltningsrevisor

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
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Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607
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Deres dato

31.05.2013
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Deres referanse

Arkivkode

326

Rådhusplassen 1
6413 Molde

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets
forebyggende arbeid i Molde, Midsund, Eide, Aukra og Nesset kommuner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversender rapport etter dokumenttilsyn med
brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Molde, Midsund, Eide, Aukra og Nesset kommuner.
Det fremkom ikke avvik under tilsynet og DSB skal ikke ha tilbakemelding på denne tilsynsrapporten.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann og redning

Hans Kristian Madsen(
avdelingsled r

Vedlegg:
Veiledning innenfor sentrale tema

Kopi med vedlegg til:
Molde kommune, brannsjefen
Midsund kommune, rådmannen
Eide kommune, rådmannen
Aukra kommune, rådmannen
Nesset kommune, rådmannen

Rådhusplassen 1

Postboks 38

6413
6475
6490
6480
6460

Molde
Midsund
Eide
Aukra
Eidsvåg I Romsdal

PostadresseKontoradresseTelefon
Direktoratet forRambergveien 933 41 25 00
samfunnssikkerhet og beredskap3115 Tønsberg
Hovedkontor
Postboks 2014 E-postIntemett

Telefaks
33 31 06 60

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rarnbergveien9
3115 Tønsberg

Vera Lisa Opsahl
sjefmgeniør
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Tilsynsrapport

1 Innledning

1.1 Generelt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og
redningsvesenets forebyggende arbeid andre kvartal 2013. Tilsynet er en kontroll av innsendt
dokumentasjon og besvarelse av eleldronisk spørreskjema.

Rapporten omhandler de avvik og anmerkninger som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter,
jf. punkt 2.

1.2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Etter lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9, skal kommunen sørge for drift av
et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker
måte. Utfyllende bestemmelser om dette er gitt i forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og
dimensjonering av brannvesen (heretter kalt dimensjoneringsforskriften) og forskrift 26. juni 2002
nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (heretter kalt forebyggendeforskriften) kapittel 5 og 6.

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 8 fremkommer det at kommunen skal ha et system
(internkontroll) for å sikre at kravene etter loven og forskriftene blir overholdt. Selv om bestemmelsen
ikke fremkommer av loven kapittel 3, som omhandler kommunens plikter og fullmakter, fremgår det av
lovens forarbeider at § 8 også gjelder bestemmelsene i kapittel 3. Dersom DSB ved en gjennomgang av
innsendt dokumentasjon ser at pliktene, som for eksempel gjelder bemanning, ikke er fulgt, vil dette
kunne være en indikasjon på at kommunen ikke har et system etter brann- og eksplosjonsvernloven § 8.

Kommunens internkontrollsystem skal sikre at kravene til brann- og redningsvesenets forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver til enhver tid blir overholdt. Kravene fremkommer av brann- og
eksplosjonsvernloven og forskrifter gitt i medhold av denne, dvs. dimensjoneringsforskriften og
forebyggendeforskriften. Et system etter § 8 bør inneholde følgende elementer:

Igangsette: Sette mål og beskrive ansvar og myndighet.
Kartlegge: Skaffe oversikt over aktuelle lover/forskrifter og kartlegge evt. avvik,
kartlegge risiko.
Planlegge og prioritere tiltak: Lage handlingsplan for gjennomføring.
Følge opp: Gjennomføre tiltak, foreta jevnlig gjennomgang av systemet for å sikre at det fungerer i
praksis.

Kravet til internkontroll omfatter også brann- og redningsvesenets FOREBYGGENDE
plikter/oppgaver.



Direktoratetfor
samfunnssikkerhetogberedskap 3 av4
Enhet for Forebygging

02.09.2013 2013/4257/OPYE

2 Hjemmelsgrunnlag og regelverk

Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter:

Lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
Forskrift 6. desember 1996nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(intemkontrollforskriften)

3 Tema og omfang for tilsynet

Tilsynets formål er å vurdere om kommunen har et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller
i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven innen brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid
overholdes.

Systemet ble kontrollert på følgende områder:

bemanning ledelse/forebyggende avdeling
kompetanse forebyggende avdeling
risiko- og sårbarhetsanalyse
plan over brannverntiltak
myndighetsutøvelse ved tilsyn
informasjonstiltak
samarbeid med andre kommuner om brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver

4 Resultater fra tHsynet

4.1 Definisjoner

Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov".
Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes
av defmisjonen for avvik".

4.2 Avvik

Det fremkom ikke avvik fra kommunens intemkontrollsystem under tilsynet.



Direktoratetfor
samfunnssikkerhetog beredskap 4 av 4
Enhet for Forebygging

02.09.2013 2013/4257/0PVE

4.3 Anmerkninger

Anmerkning 1

Risiko-og sårbarhetsanalyseforMoldekommuneblesendtinni forbindelsemedtilsynet.Brann-og
redningsvesenetmå skaffeoversiktoverrisiko-og sårbarheti de andrekommunenesominngåri det
forebyggendesamarbeidet,slikat mankangjennomførenødvendigeforebyggendetiltakogsåi disse
kommunene.

5 Oppfølging av tilsynet

Det fremkomikkeavvikundertilsynetogDSBskalikkeha tilbakemeldingpå dennetilsynsrapporten.

Tønsberg,02.09.2013

CL4C-5a.425CL//1/(
VeraLisaOpsahl
sjefmgeniør
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Vedlegg til tilsynsrapport —veiledning innenfor sentrale tema

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet kan
planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak for å redusere kartlagt risiko i kommunen på en systematisk
måte. Kun gjennom en kartlegging av risiko og sårbarhet vil man kunne iverksette hensiktsmessige
forebyggende og beredskapsmessige tiltak og drifte brannvesenet på en tilfredsstillende måte. En plan for
hvordan kommunen vil redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal oppstå, må være en del av
ROS-analysen. Det må også fremgå hvordan konsekvensene skal reduseres dersom slike hendelser likevel
skjer.

Kommunen kan gjennomføre analysen selv eller kjøpe tjenesten av annen kommune eller konsulent.
Kommunen skal ha rutiner for jevnlig oppdatering av ROS-analysen. For planlegging og gjennomføring av
ROS-analyse, se Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger.

Plan over brannverntiltak

Kommunen skal hvert år utarbeide en skriftlig plan over brannverntiltak. Viktige elementer i en plan er
hovedmål med underliggende delmål, satsingsområder, tiltak og aktiviteter. Planen skal minimum
inneholde:

tiltak for å redusere risiko avdekket i ROS-analysen
informasjons- og motivasjonstiltak
gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekter

Aktuelle tiltak for å redusere risiko vil kunne være informasjonskampanjer eller tilsynsaksjoner, og
gjennomføring av prosjekter alene eller i samarbeid med andre aktører.

Samarbeid om brannvesenets forebyggende oppgaver

Ved å etablere interkommunalt samarbeid sikrer små kommuner kvalitet og stabilitet i det
brannforebyggende arbeidet. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større
fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. I små brannvesen, der ledelsen og
forebyggende personell fyller flere funksjoner i kommunen, oppstår det lett faglige- og tidsmessige
konflikter. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det
brannforebyggende arbeidet. Krav om samarbeid fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 15.

Informasjons- og motivasjonstiltak

Informasjons- og motivasjonstiltak er en svært viktig del i det forebyggende brannvernet. Kommunen skal
sette mål for arbeidet og prioritere målgrupper på bakgrunn av vurdert risiko. DSB forventer også at
brannvesenet deltar i de sentralt initierte aktivitetene.
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Brannvesenet som lokal brannmyndighet og dialog med byggesaksavdeling

Brannvesenet plikter å følge forvaltningsloven og å utøve korrekt myndighetsutøvelse. DSB har utarbeidet
en veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn. Veiledningen er et hjelpemiddel for å øke kvaliteten på
tilsynsarbeidet ved å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning.
Veiledningen kan innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer. Styrende dokumenter for
tilsyn, og forvaltningslovens bestemmelser, er lagt til grunn for utarbeidelsen. Veiledningen foreligger
elektronisk på www.dsb.no.

Brannvesenet bør tilstrebe å ha en god dialog med kommunens byggesaksavdeling. De bør delta på
forhåndskonferanser i relevante byggesaker, blant annet for å avklare behov for slukkevann og adkomst for
brannvesenets materiell. Brannvesenet skal ikke fungere som rådgiver for ansvarlig prosjekterende i
byggesaker, eller på annen måte angi branntekniske løsninger. Dersom brannvesenet oppdager "feil" i et
nyoppført bygg, skal de be eier av bygget om å legge frem dokumentasjon på at bygget er oppført og utstyrt
i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dersom brannvesenet oppdager brudd på
dette regelverket skal forholdet meldes til byggesaksavdelingen slik at byggesaken kan gjenåpnes.

Oppgaver 1tillegg til de lovpålagte

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven kan kommunen legge andre oppgaver til brannvesenet så lenge
dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Dersom brannforebyggende
avdeling blir pålagt andre oppgaver, kan det medføre behov for personellressurser utover minstekravet.
Dersom brannvesenet tilbyr kurs eller andre tjenester må de sikre at kursvirksomheten er i samsvar med
EØS-avtalens regler, slik at det ikke oppstår ulovlig kryssubsidiering mellom privat og offentlig virksomhet.

Brannsikkerhet i kommunale bygninger

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter. Eier må ha et forvaltningssystem for å ivareta sikkerheten i sine bygg.
Systematisk sikkerhetsforvalting av bygg består av kartlegging og analyse av risiko samt planlegging og
gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

Kommuner som gjennomfører systematisk sikkerhetsforvaltning i sine bygninger, vil får en bedre sikkerhet
for brukere av kommunale bygg. Å utarbeide en god dokumentasjon av bygningsmasse og brannvern er en
del av denne prosessen. Denne dokumentasjonen er et godt utgangspunkt når brannvesenet og andre
tilsynsetater skal gjennomfere systemrevisjon.

Gjennom prosjektet "Systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg" ble det utarbeidet to
temaveiledninger. Målgruppen er eiere og forvaltere av kommunal bygningsmasse samt ledere og ansatte i
kommunale virksomheter. Systemet kan også tilpasses private eiendomsforvaltere. Veiledningene foreligger
elektronisk på www.dsb.no.

Tønsberg, januar 2013

Kontaktpersoner i DSB:
Vera Lisa Opsahl, 33 41 26 07
Jan-Tore Dilling, 33 41 26 17
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Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/821-1

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 22/13 12.09.2013

Nesset formannskap

Nesset kommunestyre

GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole

Vedlegg
1 Kartskisse alternativ 

1
2 Kartskisse alternativ 

2

Rådmannens innstilling

Kommunestyret bevilger kr 806 000 for å løse problemet med overvann på GID 026/002. Samtidig gis 
det en bevilgning på kr 550 000 for framføring av vannledning til Lensmannsbrekka for å sikre 
brannvann til området.

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 1 356 000. Lånet nedbetales over 32 år.

Saksopplysninger

I forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur på og ved Øvre veg har kommunen ledet 
overvann gjennom steingjerde mellom gbnr 26/2 og 25/3 og inn på gbnr 26/2 (eier Olav Johan Hole), 
uten at dette vannet videre er ført i lukket system. Vannet følger derfor terrenget over gbnr 26/2 til det 
selv finner vegen til grøfter langs Lensmannsbrekka. Dette medfører store ulemper for gbnr 26/2 i 
form av at vannet kommer til overflaten på ulike plasser på eiendommen, blant annet i frukthagen like 
ved tunet.

I tillegg har kommunen vest på eiendommen gbnr 26/2 tidligere tatt en grøft fra Lensmannsbrekka og 
om lag 100 m nordover. Dette ble gjort for mange år siden, men er aldri blitt fullført, og grøften ligger
fortsatt åpen. 



En del av beboerne langs Lensmannsbrekka blir i dag forsynt med vann fra en 75 mm vannledning 
som går fra Øvre veg og kommer ned øst for huset på gbnr 26/7, noe vest for Holes eiendom. Det er 
ikke etablert brannkum her, da ledningen ikke kan levere nok vann ved en branninnsats.

Øst på gbnr 26/2 kommer mye av overvannet fra Hammervollhagen rett ut i terrenget og følger 
terrenget om lag 100 m før det blir fanget opp av et bekkeinntak og ført videre i lukket grøft til sjøen. 
Det er ikke etablert grøft her, så vannet går i dagen, noe som gjør at også dette området er veldig vått. I 
dette området hadde vi en flomsituasjon sist vinter, hvor veldig mye vann kom ned til gbnr 27/151 
(Hammervollhagen 43). Dette hadde nok sin årsak i den ekstreme situasjonen vi hadde sist vinter, med 
barfrost og sterk kulde, men også her kommer mye av vannet fra kommunal infrastruktur. 

Eier av gbnr 26/2 har flere ganger tidligere vært i kontakt med kommunen angående denne saken, men 
kommunen har så langt ikke tatt tak i problemet, annet enn å ha laget et kostnadsoverslag. I møte i 
hovedutvalg for teknisk, næring og miljø 23.5.2013 ble det gjennomført en befaring på gbnr 26/2. Et 
samlet hovedutvalg ba om at saken skulle utredes og tas opp i første møte etter ferien.

Rundt 2008 utarbeidet Teknisk drift et kostnadsoverslag på å føre overvannet i rør til grøftesystemet 
ved Lensmannsbrekka, samtidig som at overvannet fra Hammervollhagen også legges i rør. Dette 
forslaget er videreført og kostnadene er indeksregulert til 2013-nivå. Dette forslaget er illustrert i 
vedlagt kart, alt. 1. Som et alternativ til dette forslaget er det nå også utarbeidet et forslag som kun 
håndterer overvannet, illustrert i vedlagte kart, alt. 2. I det følgende kommer en liten beskrivelse av de 
to alternativene:

Alt.1
I alternativ 1 føres overvann fra steingjerdet i lukket grøft vest og sørover til man når grøftesystemet i 
Lensmannsbrekka. Sammen med overvannsledningen legges også vannledning fra eksisterende 
vannkum ved Øvre veg. Det etableres brannventil ved Lensmannsbrekka, da det ikke tidligere er 
etablert brannkummer her. Ledningene legges delvis i tidligere etablert grøft vest på gbnr 26/2 og 
denne lukkes.

Nord for gbnr 27/151, vest for Hammervollhagen, er det allerede en åpen grøft etter en flomsituasjon 
sist vinter. Her bør det legges overvannsledning som samler opp overvann og føres østover til 
eksisterende bekkeinntak ved Hammervollhagen. Fra dette bekkeinntaket går overvannet i lukket 
ledning om lag 100 m før vannet blir satt rett i terrenget. Her foreslås å etablere nytt inntak, eventuelt 
ny kum, og føre ledningen videre sørover til eksisterende bekkeinntak ved Bergtunvegen.

Alt. 2
Alternativ 2 håndterer kun overflatevannet i området, hvor vannet som kommer gjennom steingjerdet 
nord på gbnr 26/2 samles opp i en åpen skålgrøft og føres østover til dyrkamarka. Her føres så vannet 
videre i lukket grøft sørøstover til overflatevannet fra Hammervollhagen kommer ut i terrenget. På 
denne strekningen kan det se ut som at man ikke unngår å treffe fjell ved graving. Kostnadene 
forbundet med denne strekningen er derfor noe usikre. Herfra føres vannet videre i lukket grøft sørover 
til eksisterende bekkeinntak ved Bergtunvegen. Overflatevannet nord for gbnr 27/151 foreslås håndtert 
som i alternativ 1. 

Vest på gbnr 26/2 foreslås overvannet delvis ført i tidligere etablert grøft. Denne lukkes. For å sikre 
brannvann i området kan en se på muligheten for å etablere en brannventil på den eksisterende 
vannledningen som kommer ned vest for gbnr 26/2. Dimensjonen på denne ledningen er 75mm (3”). 
Dette er i utgangspunktet for liten dimensjon til å kunne gi tilstrekkelig brannvann, men kan aksepteres 
som en nødløsning for en førsteinnsats og inntil man får koblet slanger til det øvrige nettet. Faren med 
denne løsningen sett fra et vannforsyningsperspektiv er at når vannledningen ikke klarer å gi nok vann 



til pumpene, risikerer man at det dannes undertrykk i ledningen og man drar inn fremmedvann i 
rørsystemet.

Som nevnt over ble prosjektet kostnadsberegnet i 2008. Disse tallene er videreført og indeksregulert til 
2013-kroner. Konsumprisindeksen har ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) mellom juli 2008 og juli 
2013 steget med 9,3 %. Byggevareindeksen for grave- og grunnarbeider har derimot i samme periode 
steget med 13,9 %.  Det er sistnevnte indeks vi har lagt til grunn ved kostnadsberegningen.  

De anslåtte kostnadene forbundet med dette prosjektet kan settes opp i følgende tabell:

Alternativ 1 Alternativ 2
Materialer Enhet Kr. Enhet Kr.
400 DV (overvannsledning) 200 m á kr. 1000,-/m 200.000,- 200 m á kr. 1000,-/m 200.000,-
250 DV (overvannsledning) 90 m á kr. 500,-/m 45.000,-
200 DV (overvannsledning) 250 m á kr. 300,-/m 75.000,- 250 m á kr. 300,-/m 75.000,-
160 mm vannledning 240 m á kr. 500,-/m 120.000,-
Bekkeinntak m/rist 1 stk á kr. 8.000,- 8.000,- 2 stk á kr. 8.000,- 16.000,-
Diverse rørdeler r.s. 15.000,- r.s. 15.000,-
Kummer overvann 4 stk á kr. 8.500,- 31.400,- 3 stk á kr. 8.500,- 25.500,-
Kummer vann 3 stk á kr. 27.500,- 82.500,-
Armaturer til vannkummer 3 stk á kr. 40.000,- 120.000,- Brannventil 10.000,-
Muffebend r.s. 10.000,- r.s. 10.000,-
Sum materialer 706.900,- 351.500,-

Arbeid Enhet Kr. Enhet Kr.
Skogrydding r.s. 20.000,- r.s. 20.000,-
Grøftearbeid inkl. 
masser/legging

540 m á kr. 600,-/m 324.000,- 450 m á kr. 600,-/m 270.000,-

Opparb. av skålgrøft 150 m á kr. 200,-/m 30.000,-
Mont. av overvannskum 4 stk á kr. 4.000,- 16.000,- 3 stk á kr. 4.000,- 12.000,-
Mont. av vannkum 3 stk á kr. 6.000,- 18.000,- Mont. brannventil 5.000,-
Sum arbeid 378.000,- 337.000,-

Total kostnad eks mva 1.084.900,- 688.500,-
Total kostnad inkl mva 1.356.125,- 860.625,-
Av dette utgjør vannledning 550.000,-

Vurdering

Hva gjelder håndtering av overvannet er altså begge alternativene noenlunde like. Merkostnaden på kr.
550.000,- i alternativ 1 omfatter framføring av vannledning til Lensmannsbrekka. Alle beboere her er 
tidligere knytt til den offentlige vannforsyningen, så vi får ingen nye abonnenter med å føre fram 
denne vannledningen. Vi har heller ikke registrert at abonnentene her har øvrige problemer med 
drikkevannet. Det som dermed blir stående igjen som hovedargumentet for å velge alternativ 1 blir å 
sikre brannvann til området. Løsningen med å montere brannventil på den eksisterende vannledningen 
er ikke god. Med en slik løsning må brannvesenet måtte bruke dyrebare minutter og ressurser på å
legge lange strekk med brannslanger for å knytte på andre brannventiler.

Grunneier er forelagt alternativene og kan akseptere begge, da begge alternativene håndterer 
overvannet i området og får bukt med de vannproblemene eiendommen har hatt. 



Økonomiske konsekvenser

Det anslås dermed at alternativ 1 har en totalkostnad på kr. 1 356 125,- inklusive mva, hvorav 
kr. 550 000,- er investering i forhold til brannvann og kr. 806 125,- er investering i forhold til tiltak for 
å redusere overvann. Alternativ 2 har en totalkostnad på kr. 860 625,- inklusive mva.

Betydning for folkehelse
Sikring av lett tilgjengelig brannvann ved en brannsituasjon kan være avgjørende i forhold til 
brannvesenes innsats og brannens omfang. Tiltaket vil ha betydning for innbyggernes trygghet.
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Nesset kommune Arkiv: 027/009

Arkivsaksnr: 2008/247-6

Saksbehandler: Leif Arne Mo

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 23/13 12.09.2013

Nesset formannskap

Nesset kommunestyre

Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 
bnr. 9

Rådmannens innstilling

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre kostnader ved 
flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av pumpestasjonen. Tiltaket 
finansieres ved låneopptak.

Prosjektet gis en bevilgning på kr 448 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales over 32 
år.

Saksopplysninger

Kommunal kloakkpumpestasjon på gnr. 27 bnr. 9 var bygd i 1985 og har nå behov for utskiftning. I 
månedsskiftet juni/juli ble det klaget på kloakklukt og overløp fra stasjonen, og det ble nødvendig å 
grave opp rundt denne. Der viste det seg at utløpsrøret var lekk pga. korrosjon. Dette ble midlertidig 
lappet med reparasjonsmuffe, men hele samlestokken og for så vidt resten av røropplegget og pumper i 
stasjonen er i dårlig forfatning og bør byttes ut. P.t. står det åpent rundt stasjonen. Det ble sendt ut 
tilbudsforespørsel på ny pumpestasjon til Xylem (tidl Flygt, leverandør av opprinnelig stasjon), Øwre-
Johnsen og Grundfos. Vi har fått tilbud fra Xylem og Øwre-Johnsen på ny stasjon, Xylem har også gitt 
pris på rehabilitering av eksisterende stasjon. På grunn av nærhet til bolighus kan ikke dagens 
pumpestasjon fjernes uten å risikere setningsskade på dette. Grunneier Snorre Langset har sagt seg 
villig til å bidra med 100 000 kr dersom pumpestasjonen flyttes. Foreslått plassering er ute i flomålet. 
Dette vil sannsynligvis medføre en tilleggskostnad rundt 200 000 kr ex mva (løst anslått) samt 
ekstrakostnad pga omlegging av rør og elektrisitet ned til ny stasjon. Prisen for ny stasjon av 
konvensjonell type blir i størrelsesorden den samme som for rehabilitering av den eksisterende.



Vurdering

Dagens kloakkpumpestasjon må rehabiliteres eller erstattes med ny. Dagens plassering er uheldig pga 
konflikt med bolighus 2 m unna. Flytting innebærer en betydelig merkostnad samt at plassering er mer 
utsatt i forhold til vær. Dersom ny plassering for pumpestasjon velges vil det ved senere arbeider 
rundt pumpestasjonen ikke være fare for setningsskader på nærliggende bygning, noe som kan være et
problem ved arbeider rundt dagens pumpestasjon. Ved rehabilitering av pumpestasjon vil det være 
nødvendig å slippe ut betydelige mengder kloakk lokalt i det tidsrommet rehabilitering pågår. Det er 
antatt å ta 3 – 4 arbeidsdager å rehabilitere den gamle pumpestasjonen. Saksbehandler har vært i 
kontakt med kommuneoverlege Bergljot Vinjar og Fylkesmannen (ved Senioringeniør Gunnhild Liva 
Austvoll), som bekrefter at kloakkutslippet i forbindelse med rehabilitering av pumpestasjon kan 
tillates, men det fordrer at innbyggere blir informert.

Økonomiske konsekvenser

Alternativ 1, rehabilitering av kloakkpumpestasjon:
Kostnad for rehabilitering av dagens stasjon er på ca 448 000 kr ex mva, grunnarbeider medregnet. Det 
kan påregnes noen ekstrakostnader ved tilkobling av strøm.

Alternativ 2, flytting av kloakkpumpestasjon
Bygging av ny pumpestasjon og sanering av den gamle vil koste rundt 640 000 kr ex mva alt inkludert, 
dette er dog et estimat og en kan risikere at grunnarbeidene blir dyrere enn antatt. Grunneier har sagt 
seg villig til å bidra med 100 000 kr dersom denne løsningen velges, slik at totalt beløp ved flytting
blir rundt 540 000 kr.

Leverandør Løsning Pris
Xylem Rehabilitering eksisterende pumpestasjon 327 500
Xylem Ny pumpestasjon med glassfibersump 331 000
Xylem Ny pumpestasjon med sump i PE (mer robust) 468 500
Øwre-Johnsen Pumpestasjon med separat maskinhus 690 000

Vi har fått inn prisoverslag fra Nesset bygg på arbeid ifbm rehabilitering av eksisterende stasjon på 
106 700 kr ex mva. Dette er arbeid som må utføres uansett hvilken løsning som velges. Dersom ny 
stasjon bygges blir byggearbeider i den forbindelse i tillegg, løselig anslått til rundt 120 000 – 200 000 
ekstra dersom foreslått ny plassering blir valgt. Nesset bygg ville ikke gi en pris på dette pga usikre 
grunnforhold i flomålet og risiko for setningsskader på eksisterende natursteinsmur og tilhørende 
betongdekke.

Finansiering av tiltak som velges må gjøres ved opptak av lån. Utgifter til lån vil igjen bli tatt med ved 
beregning av selvkost for vann og avløpstjenester til innbyggerne.

Betydning for folkehelse
Kommunen har ansvar for å sikre avløp og kloakkutslipp slik at ikke miljø og omgivelser blir 
forurenset og videre kan føre til risiko for sykdom.



Nesset kommune Arkiv: J80

Arkivsaksnr: 2013/767-2

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/13 12.09.2013

Nesset formannskap 19.09.2013

Hovedplan vann 2014-2018 - valg av arbeidsgruppe

Rådmannens innstilling

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å utarbeide hovedplan vann 2014-2018 for Nesset 
kommune. Utvalget sammensettes av to politikere og to personer fra enhet for tekniske tjenester, 
samfunn og utvikling.

Utvalget får følgende mandat:
 Utkast til hovedplan fra 2007 må gjennomgås og revideres, og det gjøres de nødvendige 

endringer slik at denne får gyldighet for planperioden.
 Hovedplanen skal inneholde hovedmål og delmål for den kommunale vannforsyningen og det 

skal skisseres tiltak for å nå disse målene.
 Hovedplanen skal inneholde hvilke investeringer kommunen står overfor innen 

vannforsyningen de kommende årene. Investeringene skal prioriteres.
 Arbeidsgruppen skal lage en framdriftsplan for utarbeidelse og godkjenning av hovedplanen. 

Denne legger fram for hovedutvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) til behandling i møte 
28.11.2013

Rådmannen peker ut administrasjonens medlemmer i arbeidsgruppa.

Utvalg for teknisk, næring og miljø foreslår at følgende politikere blir med i arbeidsgruppa:

1.
2.



Saksopplysninger

Nesset kommune har ingen vedtatt hovedplan vann. Det ble startet et arbeid i 2007 med tanke på å få 
utarbeidet og vedtatt en slik plan, men arbeidet ble aldri sluttført. Det ble riktignok lagt ned et godt 
stykke arbeid og det foreligger et utkast til hovedplan, som siden 2007 er benyttet som et hjelpemiddel 
for enheten. Vi ser likevel et stort behov for å få vedtatt en hovedplan for den kommunale 
vannforsyningen de neste årene.

Formålet med en hovedplan er å kartlegge eksisterende situasjon og avdekke framtidige behov for 
vannforsyningen i Nesset kommune. Målet for planen skal være å synliggjøre nødvendige, fremtidige 
tiltak og kostnader på et overordnet nivå og vil være styringsdokument i planperioden.

Vurdering

Nesset kommune har nedfelt noen hovedmål kommunen skal etterleve. To av disse heter ”God kvalitet 
på tjenestene” og ”Helhetlig og langsiktig planlegging”.

Skal kommunen sikre innbyggerne er sikker og god vannforsyning er det helt avgjørende at man har 
en langsiktig plan for dette. Vi har mange små vannverk i kommunen, både kommunale og private, og 
store deler av ledningsnettet begynner å komme opp i en alder hvor man må snart tenke på 
rehabilitering og utskifting. I dag har vi ingen styringsdokument for vannforsyningen som gir klare 
retningslinjer for de tiltak som skal gjøres. Dette medfører blant annet at nødvendig utskifting av rør 
kun blir utført i forbindelse med rørbrudd, og da bare for små rørstrekninger av gangen. Over tid er 
dette en kostbar måte å rehabilitere det kommunale ledningsnettet på og vi mener det kan ligge store 
besparelser i å ha en langsiktig plan som styrer dette vedlikeholdet.

De to største vannverkene i kommune, Eidsvåg og Eresfjord, bruker overflatevann som vannkilde. Å 
bruke overflatevann i vannforsyningen medfører helt andre utfordringer enn dersom man nytter 
grunnvann. Dette har blant annet vist seg i Eresfjord denne sommeren, hvor vannkvaliteten ikke har 
vært god nok. I en hovedplan bør det derfor vurderes alle vannkildene kommunen benytter samt å
beskrive tiltak for å bedre vannkvaliteten eller skissere en alternativ vannkilde.

Blant utfordringene vi har for Eidsvåg vannverk kan nevnes mangel på reservevannkilde. Dersom 
hovedvannledningen fra Mørkvatnet skulle ryke en mørk januarnatt, vil store deler av kommunen være 
uten vann i lang tid. Og uten en reservevannkilde å koble inn, vil dette kunne bli en kritisk situasjon. I 
en hovedplan vil det kunne vurderes hvilke reservevannkilder som er aktuelle for hvert enkelt 
vannverk og skissere tiltak for å sikre en reservevannkilde.

I tillegg kan en hovedplan for vannforsyningen kunne inneholde strategier for å knytte sammen de 
kommunale vannverkene vi har. I nordre del av kommunen har vi i dag vannverk i Eidsvåg, Raudsand, 
Talset og Meisal. Det er bevilget midler til å føre en ledning over til Raudsand slik at Eidsvåg og 
Raudsand knyttes sammen. I en hovedplan vil kommunen kunne ta stilling til om flere av de mindre 
vannverkene burde vært koblet sammen. 

Foruten de kommunale vannverkene har kommunen også mange private vannverk. Disse har på mange 
måter de samme utfordringene som kommunen har for sin vannforsyning. I en hovedplan vil 
kommunen kunne ta stilling til hvilken holdning man skal ha til eventuell overtakelse av private 
vannverk.

Arbeidet med å få sluttført og vedtatt en hovedplan for vannforsyningen i Nesset kommunen er en av 
de prioriterte oppgavene for enheten i høst og vinter. Det bør derfor oppnevnes en arbeidsgruppe med 
både politisk og administrativ deltakelse som kan jobbe videre med å få på plass en hovedplan for 
vann i perioden 2014-2018.



Økonomiske konsekvenser

Møtegodtgjørelse for politisk valgte medlemmer

Betydning for folkehelse

Ingen



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/845-2

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/13 12.09.2013

Nesset formannskap

Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet iht 
sak 88-13 i formannskapet

Rådmannens innstilling

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter fra 
Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig vannmengde, 
settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og teknisk 
installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. Ved 
tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Saksopplysninger

Eresfjord vannverk, med vannkilde Dokkelva og med midlertidig vannkilde Kvidalselva har over lang 
tid og særlig sist sommer vært plaget med dårlig kvalitet på råvann, både høyt partikkelinnhold og 
innhold av bakterier. Dette har flere ganger i det siste medført uakseptabel kvalitet på vann ut til 
forbruker, med kokepåbud og utkjøring av vann i tanker som konsekvens. Det er særlig ved kraftige 
regnskyll og stor vannføring i elvene at en risikerer problemer med vannkvaliteten, på grunn av økt 
partikkelinnhold i vannet og dermed dårligere effekt av kloring. Dokkelva har vært godkjent som 
vannkilde, hvor terrenget i Dokkelva og klorbehandling har utgjort to hygieniske barrierer. Mattilsynet 
har signalisert at terrenget i Dokkelva ikke vil bli akseptert som hygienisk barriere, og at 



godkjenningen av vannverket vil bli trukket tilbake. Nesset kommune vil få dispensasjon til å drive 
med dagens løsning frem til en ny løsning blir funnet. Eresfjord vannverk må enten finne en ny 
vannkilde, eller installere en ny hygienisk barriere. 

Gjennomsnittlig døgnforbruk ved Eresfjord vannverk er normalt 375 m3 per døgn. Ved 
jordbruksvanning vil døgnforbruket være opp mot 10 000 m3. Vanning av jordbruksareal har vært lite 
brukt siste årene, men en må likevel ta hensyn til dette ved dimensjonering av en ny hygienisk 
barriere. En ny hygienisk barriere som skal rense så store mengder vann vil være meget kostbar. 

Den mest nærliggende løsningen er å benytte grunnvann som vannkilde med Dokkelva som 
reservekilde. Ved jordbruksvanning vil en kunne sette på Dokkelva. Ved behov for jordbruksvanning 
er det normalt tørt i terrenget og lite vannføring i Dokkelva, og erfaringsmessig er vannkvaliteten da 
god. Bruk av grunnvannskilde vil være en god løsning med hensyn på vannkvalitet og kostnad, mot å 
installere en ny hygienisk barriere som er dimensjonert for et forbruk på 10 000 m3.

Utførte og planlagte tiltak:

1. Rådmannen og avdelingsleder for vann hadde møte med Småkraft AS, ved Trygve Mathiesen, 
torsdag 29.8.13. Det ble da enighet om at Småkraft også har ansvar for dagens vannkvalitet ved 
Eresfjord vannverk, men at Småkraft AS ikke hadde ansvar alene, da terrenget ved Dokkelva i 
utgangspunktet var en tvilsom hygienisk barriere for et vannverk. Det vil derfor være naturlig å 
bli enig om en fordeling av kostnader for å bedre vannkvaliteten.  Nesset kommune vil derfor 
sende et krav til Småkraft AS, hvor en fordeling av utgifter ved utbedring av Eresfjord 
vannverk vil bli foreslått.

2. Heistad Brønnboring AS ble kontaktet 3.9.13 og hadde befaring ved vannverket samme dag, og 
teknisk enhet har bestilt prøveboring ved dagens vannbehandlingsanlegg (på kommunens 
eiendom) i slutten av uke 37. Selve prøveboring vil ta en arbeidsdag og det vil deretter være 
behov for en kapasitetstest i brønn som vil ta 2 – 3 dager. Vannkvaliteten må også testes i 
denne perioden. Hvis kapasitet og kvalitet er god, vil prøvebrønnen kunne utnyttes uten noe 
videre form for boring. Ved vellykket prøveboring vil det da være teknisk mulig å gå over til 
grunnvann i løpet av forholdsvis kort tid. Det vil trolig være behov for å lage 2 brønner, og 
disse bør være lokalisert minst 100 fra hverandre. Hvis første prøveboring er vellykket, vil 
andre brønnboring utføres i retning Kvidalen, slik at eksisterende rørsystem for inntaket i 
Kvidalen kan benyttes. Det vil være behov for å få tillatelse fra grunneier. Vannet fra brønnene 
vil pumpes inn i eksisterende basseng i Eresfjord vannverk. 

3. Uttak av grunnvann for videresalg er konsesjonspliktig. Teknisk enhet var i kontakt med NVE 
3.9.13 og fikk signal om at en konsesjonssøknad for drikkevannsforsyning vil bli gitt prioritet. 
En konsesjonssøknad kan ikke sendes før en prøveboring har vært utført, da data fra 
prøveboring skal inngå i konsesjonssøknad.

4. Mattilsynet ble kontakt 3.9.2013, og signaliserte at en nevnte løsning vil kunne godkjennes av 
Mattilsynet. Mattilsynet ba om et møte vedrørende denne løsningen og dette er planlagt 
mandag 9.9.13 klokken 14:00. Kommuneoverlegen er også informert og invitert til dette møtet.

Vurdering

Etablering av ny hygienisk barriere vil være meget kostbar, da denne må dimensjoneres for et 
døgnforbruk på 10 000 m3. Ved Eidsvåg vannverk er døgnforbruket 750 m3 og Asplan Viak har her 
gitt et kostnadsestimat på membranfilteranlegg eller sandfilteranlegg (Moldeprosess) til 10 – 12 



millioner kroner. Grunnvannsboring vil derfor være et rimelig og godt alternativ, som kan iverksettes 
fort for å bedre vannkvaliteten.

Boring i nærhet av Eresfjord vannverk vil være gunstig, da det vil gi lave kostnader med å legge rør og 
trekke frem strøm til brønner. Grunnen ved Eresfjord vannverk består av 10 – 15 meter løsmasse og 
deretter grunnfjell. Brønner i grunnfjellet vil være 100 – 120 meter dyp. 

Dersom prøveboring i fjell er mislykket, er alternativet å bore lenger ned i bygden. Det er i dag uttak 
av grunnvann i Eresfjord ved Nauste vannverk og Eirawater AS, og det er dermed nokså sikkert at en 
kan finne godt grunnvann i tilstrekkelige mengder lenger ned i bygden. Dette vil imidlertid bli dyrere å 
etablere og benytte, da en må legge rør opp til dagens behandlingsanlegg (anleggskostnad) og pumpe 
vannet opp til vannverket fra brønner (energikostnad). 

Økonomiske konsekvenser

Alle kostnadsestimat er eks. mva. Prøveboring vil koste ca kr 50 000,- per brønn. Hvis prøveboringer 
er vellykket vil denne kunne brukes uten noe videre boring. Etablering av pumpe, tekniskutstyr og 
rørsystem i forbindelse med brønn vil koste ca kr 43 000,-. I tillegg vil det komme noe ekstra 
kostnader på EL arbeid, da pumpene vil måtte gå på 400 V. Estimert ferdig kostnad per etablert brønn 
vil være ca. kr 115 000,-. Det vil være behov for to brønner, slik at totalkostnad ved etablering av to 
brønner i rimelig nærhet til Eresfjord vannverk vil være minimum kr 230 000,-.

Hvis prøveboring i grunnfjell ved Eresfjord vannverk mislykkes, vil etablering av to brønner i 
løsmasse lenger ned i bygden ha tilnærmet lik etableringskostnad. Det vil da påløpe ekstra kostnader 
for å legge rør og strøm fra Eresfjord vannverk til brønner. Driftskostnader vil også være høyere ved 
denne løsningen, da en må pumpe drikkevannet over lenger distanse og større høydeforskjell. Det er 
usikkert hvor disse brønnene kan etableres, og dette må også avklares med grunneiere og mulige 
berørte parter, eks. Nauste vannverk og Eirawater AS. Basert på tidligere tilbud for legging av 
vannrør, vil det koste 550,- per meter med nedlagt rør i grunn (graving av grøft, levering og legging av 
110 mm PVC rør, 400 V kabel, levering og utlegging av omfylling). For å nå løsmasse lenger ned i 
bygden, vil det sannsynligvis være nødvendig å grave en grøft med lengde 400 – 1 000 meter 
(220 000,- – 550 000,- kroner). Total kostnad ved etablering av to løsmassebrønner estimeres til 
520 000 – 850 000,- kroner, avhengig av hvor langt ned en må grave for å etablere løsmassebrønner.

Betydning for folkehelse

Eresfjord vannverk har de siste årene levert dårlig vannkvalitet. Periodevis høyt partikkel- og 
bakterieinnhold i drikkevannet er en helsefare for alle abonnenter ved Eresfjord vannverk, men da 
spesielt syke og svake.



Nesset kommune Arkiv: GID 030/001 - 064/ 002

Arkivsaksnr: 2012/1370-6

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/13 12.09.2013

Klage på administrativt vedtak. Fradeling av 64/2-Tormod Lorentzen

Vedlegg
1 Klage på avslag om fradeling av gårdsbruk
2 GID 030/001 og  GID 064/002 - Deling av grunneiendom - Tormod Lorentzen
3 Søknad om fradeling - GID 030/001 og 064/002

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til klage fra Tormod Lorentzens barn datert 6/5-13.

Kommunen mener at det ikke kommer fram avgjørende moment som skulle tilsi at vedtaket i brev 
datert 10/4-13 omgjøres. 
Kommunen opprettholder derfor sitt vedtak og sender klagen over til fylkesmannen til endelig 
avgjørelse.

Saksopplysninger

Barna til Tormod Lorentzen klager på vedtak i saken om fradeling av 64/2. Klagen er datert 6/5-13.

Det hevdes at 64/2 sin produktive skog er så bratt at den ikke er drivverdig.

Det vises til et rundskriv fra landbruksdep. der det står at ”hensynet til eiendommens avkastnings kan 
ikke tillegges like stor vekt når eiendommen er ute av drift og det ikke er realistisk å tro at 
eiendommen vil komme i drift igjen som når eiendommen er i drift eller det er grunn til å regne med at 
den vil bli drevet i uoverskuelig framtid”.

Deretter stilles det spørsmål om inntekter fra fallrettigheter kan brukes som argument mot fradeling.

Tilslutt hevdes det at bruksenheten til Tormod Lorentzen ikke er en drivverdig enhet og at fradelingen 
på denne bakgrunnen bør godtas.



Vurdering

Rett nok er den produktive skogen på 64/2 bratt. Men betydelige deler av den har traktoradkomst. Det 
er bygget traktorveg i området ovenfor huset på dette bruket.

Det er naturlig at det er så som så med drifta på bruket når det er en mann på 79 år som er eier/bruker 
av en driftsenhet. Men å legge til grunn at denne eiendommen ikke vil bli drevet i framtida er å gå vel 
langt. Dersom det kommer yngre folk på bruket, vil det være fullt mulig å ha dette bruket som ei god 
tilleggsinntekt til annet arbeid. Særlig når man tenker på de store inntektene det blir av bortleie av 
fallrettighetene.

Inntekter av bortleie av fallrettighetene blir betydelige. Og det er en vesentlig grunn til at driftsenheten 
kan gi gode inntekter i framtida. Disse gode inntektene må beholdes på driftsenheten og ikke ”deles” 
bort til en fritidseiendom uten boplikt.

Kommunen vil til slutt nevne siste avsnitt i kommunens vurdering i fradelingssaken. Der står at 
kommunen vil stille seg positive til en søknad om fradeling av arealet nedenfor fylkesvegen som går 
like ovenfor tunet på 64/2. Dette arealet er på ca 25 da og har våningshus, driftsbygning og naust, lang 
strandlinje og ligger nydelig til mot sør/vest.



Nils Henrik Lorentzen
Hovseterveien 52B
0768 Oslo

201 2, 4 3- c
,

06.05.2013

Nesset kommune, Landbruksetaten

6460 Eidsvåg

Klage på avslag om fradeling av gårdsbruk

Avsendere: Berit, Tor Olav, Olaug og Nils Henrik Lorentzen, barn av søkeren Tormod Lorentzen.

Angående avslag på søknad om fradeling av bruk nr 64/2 fra bruk nr 30/1, mottatt 12.4.2013 fra
Nesset Kommune v/landbrukssjefen.

Klagefristen for søkeren på 3 uker har gått ut men det kan tas med i vurdering at søkeren i det siste
har vært plaget med sykdom og har dermed ikke hatt særlig overskudd til å ta saken videre verken
med oss eller med kommunen.

Hvis dette ikke kan tas hensyn til, ønsker likevel vi som direkte etterkommere å klage på dette
vedtaket siden vi mener vi har rettslig klageinteresse. En fradeling vil øke vår handlefrihet i forhold
til eiendommen og vil angå oss etter overdragelse av denne. Vi påberoper oss dermed klageretten
som beskrevet i § 28 i forvaltningsloven.



Vedtak

Teksten i vedtak lyder som under, overført per telefon men så nøyaktig som mulig.

Vårt referansenr: 2012/1370-2

Kommunen viser til søknad datert 14.11.2012

TormodLorentzen eier i dag både gård 30/1 og gård 64/2. Disse brukene har vært drevet som en
driftsenhet i mange år.

Tormodvil nå dele opp drifisenheten slik at gård 30/1 blir en enhet og gård 64/2 blir en enhet.

Bruk 30/1 er på 51,4 dekarfulldyrka mark og 145 dekarproduktiv skog. Her er driftsbygning og
våningshus.

Gård 64/2 er på 4,5 dekar overflatedyrka mark ,15,4 dekar innmarksbeite og 363,8 dekarproduktiv
skog. Her er også driftsbygning og våningshus. Arealopplysningene er hentetfra jordregisteret.

Gård 30/1 ligger i Eidsvåg og gård 64/2 liggerpå Bugge.

Etterjordbrukssjefens mening utgjør bruk 64/2 en vesentlig ressursfor drifiseininga. Først og
fremst er her svært gode beiteforholdfor sau, det er vesentlig bedre beite tilfjells på Bugge enn det
er i Eidsvågfiellet. Dessuten hører det aller meste av driftseininga sin produktive skog tilpå 64/2.

Dette bruket tar etter all sannsynlighetfallrettigheter i Grytneselva. Det er gitt konsesjonpå å
bygge ut denne elva, men den er ennå ikke bygd ut. Dersom denne elva bygges ut vil det gi
betydelig årligfallrettsleie på gård 64/2.

Jordbrukssjefen kan imidlertidfor seg en annen løsningpa problemet iforbindelse med
overdragelse til nåværende eiers barn. Det kan søkes omfradeling av tun med høvelig stor tomtpa
gård 64/2. Det vil bli sett positivt på fradeling av arealet nedenomfidkesveien.
På denne måten blir det opprettet en ny eiendom herpå Bugge som kan overdras til ett av barna,
samtidig som de største ressursene vil bli værende igjenpå drifisenheten 30/1 og gård 64/2.

Vedtak:Nesset Kommune visert il søknad datert 14.11.2012 og til § 12 ijordloven og avslår søknad
om deling av drifisenheten gård 30/1 og gård 64/2.

Gård 64/2 utgjør så store ressurserfor drifisenheten at en deling vil være driftsøkonomisk
uforsvarlig. Det er gebyrfor delings-saker behandlet etterjordloven, gebyret er på kr 2000.
Faktura ettersendes.
Dette vedtaket kan klages innfor ftlkesmannen i More og Romsdal, en eventuell klage skal sendes
til Nesset Kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt.



Klage

Det er her flere momenter som vi mener kan være tatt på feil grunnlag eller er i konflikt med
gjeldende tolkning av loven, jfr "Rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling - Lov om jord
(jordlova) 12.mai 1995nr 23, § 9 og § 12." /

Produktiv skog

Fra avslag:

«Gård 64/2 erpå 4,5 dekar overflatedyrka mark og 15,4 dekar innmarksbeite og 363,8 dekar
produktiv skog.»

«Dessuten horer det aller meste av driftseininga sin produktive skog tilpå 64/2.»

Her gjelder både for det meste av overflatedyrka mark og produktiv skog at det etter dagens
standard er alt for bratt til å drives på en lønnsom måte. I søknad ble det oppgitt 50 dekar produktiv
blandingsskog, resten er utilgjengelig og ikke noe særlig egnet for bygging av skogsveier. Dette kan
underbygges med bilder, evt. befaring.

Drift

Fra avslag:

«Etterjordbrukssjefens mening utgjor bruk 64/2 en vesentlig ressursfor driftsenheten. Forst og
ftemst er her svært gode beiteforholdfor sau, det er vesentlig bedre beite tilfjells på Bugge enn det
er i Eidsvågen.»

Fra rundskrivet pkt.8.4.2

«Det er av betydning om eiendommen er i drift eller ikke. Hensynet til eiendommens
avkastningsevne kan ikke tillegges like stor veld motftadeling når eiendommen er ute av drift
og det ikke er realistisk a tro at eiendommen vil komme i drift igjen som når eiendommen er i drift
eller det er grunn til ü regne med at den vil bli drevet i overskueligftamtid.»

1 http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Regelverk/M_42003omdisponering_deling.pdf



Eiendommen har ikke vært i drift av søkeren på 15 år, søkeren gikk da av med pensjon. Driften da
besto av melkeproduksjon men melkekvoten ble solgt i forbindelse med pensjonering. Søkeren er
per i dag 79 år gammel. Driftsbygninger har heller ikke vært i bruk til landbruksformål på noen av
gårdene over samme periode.

Jorda på bruk 31-1 blir utleid til slåtte mens innmark og utmark på bruk 64/2 er blitt leid ut
til sauebeite, men ikke til samme personer. Vi mener det er lite sannsynlig at brukene noen gang
vil komme under samlet drift igjen av årsakene nevnt under og da mener vi mye av argumentet for
å beholde de som en enkelt driftsenhet faller bort.

det er en vesentlig geografisk avstand mellom brukene (12 km)
brukene er av natur ganske forskjellige mtp bruksområde, bruk 31-1 har mest sannsynlig
bruksområde som slåtte til storfedrift mens bruk 64/2 er for bratt til dette og vil best fungere
som beite for sau (jfr. tekst i avslag). Med den økende spesialiseringen og krav til
produktivitet i landbruket er det lite sannsynlig at en enkelt person vil drive brukene samlet.

Det er endra mindre sannsynlig at noen av etterkommerne tar over driften, ettersom vi alle er i full
stilling i andre urelaterte næringer og to av oss også bor på en helt annen kant av landet. Ingen av
oss har noe ønske om å starte drift.

En kan også stille spørsmål ved om brukene i hele tatt er drivverdige som samlet enhet etter dagens
standard. Iflg. Statens Landbruksforvaltning sine nettsider er i 2011 gjennomsnittlig melkekvote på
mellom 140.000 og 150.000 liter 2. På det tidspunktet samlet drift opphørte var søkerens
melkekvote på rundt 43.000 liter. Som nevnt tidligere er denne melkekvoten solgt og noe større
inntekter fra skogbruk er heller ikke sannsynlig, jfr. punkt om produktiv skog.

2 https://www.slf.dep.no.bo/statistikk/utvikling/melkekvote



Historie

Disse gårdene var i utgangspunktet to adskilte bruk. Bruk 64/2 ble kjøpt først av søkeren i 1964
men kjøpte deretter bruk 31-1 av slektninger i 1966 for å få en drivverdig enhet etter datidens
standard. Vi argumenterer for at den samlede driftsenheten ikke lenger er drivverdig, se tidligere
punkt.

Fallrettigheter
Fra vedtak:

«Dette bruket tar etter all sannsynlighet fallrettigheter i Grytneselva. Det er gitt konsesjonpå å
bygge ut denne elva, men den er ennå ikke bygd ut. Dersom denne elva blir bygd ut vil det gi
betydelig årligfallrettsleie til gard 642. »

Vi stiller spørsmål ved om inntekter fra fallrettigheter kan brukes som argument mot fradeling.
Driften av brukene har tidligere gått med overskudd mye takket være at søkeren er utdannet
mekaniker og har kunnet gjort det aller meste av vedlikehold på gård og mekanisk utstyr selv. Hvis
noen skulle ta over gårdene samlet og gjøre nødvendige investeringer for modernisering så kan det
betviles at inntektene fra selve landbruksdriften er lønnsom. Hvis målet er effektive og lønnsomme
enheter virker det på oss rart om urelaterte inntekter fra fallrettigheter skulle måtte brukes til å
finansiere en landsbruksdrift som i selv går med tap.

Konklusjon

Gitt argumentene over om at gården samlet sett ikke er drivverdig så mener vi at fradelingen bør
godtas.

Nils Henrik Lorentzen. Oslo, 06.05.2013

it/



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Tormod Lorentzen

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/1370-2 Gunnar Astad, 71 23 11 82 10.04.2013

GID 030/001 og  GID 064/002 - Deling av grunneiendom - Tormod Lorentzen

Kommunen viser til søknad datert 14/11-12.

Tormod Lorentzen eier i dag  både gnr 30/1 og gnr 64/2. Disse bruka har vært drevet som en
driftsenhet i mange år.

Tormod vil nå dele opp driftsenheten slik at gnr 30/1 blir en enhet og gnr 64/2 blir en.

Bruket 30/1 er på 51,4 da fulldyrka mark og 145 da produktiv skog. Her er driftsbygning og 
våningshus.
Gnr 64/2 er på 4,5 da overflatedyrka mark, 15,4 da innmarksbeite og 363,8 da produktiv skog.
Her er også driftsbygning og våningshus.

Arealopplysningene er hentet fra jordregisteret.

Gnr 30/1 ligger i Eidsvåg, gnr 64/2 ligger på Bugge.

Etter jordbrukssjefens meining utgjør 64/2 en vesentlig ressurs for driftseininga. Først og fremst 
er her svært gode beiteforhold for særlig sau. Det er et vesentlig bedre beite til fjells på Bugge 
enn det er i Eidsvågfjellet. Dessuten hører det aller meste av driftseininga sin produktive skog til 
gnr 64/2.
Dette bruket har etter all sannsynlighet fallrettigheter i Grytneselva. Det er gitt konsesjon på å 
bygge ut denne elva, men den er enda ikke bygd ut. Dersom denne elva bygges ut, vil det gi 
betydelig årlig fallrettsleie på gnr 64/2.

Jordbrukssjefen kan imidlertid se for seg en annen løsning på problemet i forbindelse med 
overdragelse til nåværende eiers barn. Det kan søkes om fradeling av tun med høvelig stor tomt 
på gnr 64/2. Det vil bli sett positivt på fradeling av arealet nedom fylkesvegen.
På denne måten blir det opprettet en ny eiendom her på Bugge som kan overdras til et av barna, 
samtidig som de største ressursene blir værende igjen på driftsenheten gnr 30/1 og gnr 64/2.



Side 2 av 2

Vedtak:

Nesset kommune viser til søknad datert 14/11-12 og til § 12 i jordloven og avslår søknad om 
deling av driftsenheten gnr 30/1 og gnr 64/2.
Gnr 64/2 utgjør så store ressurser for drifteininga at en deling vil være driftsøkonomisk 
uforsvarlig.

Det er gebyr for delingssaker behandlet etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-

Faktura ettersendes.

Dette vedtaket kan klages inn for Fylkesmannen i M og R.  En eventuell klage skal sendes til 
Nesset kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt.

Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler ass.rådmann
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Nesset kommune Arkiv: 024/002

Arkivsaksnr: 2012/331-8

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 27/13 12.09.2013

GID 024/002 - Klage på vedtak. Fradeling av bolighus-Oddny Jorunn Bugge/ 
Sissel Bodil Bugge

Vedlegg
1 Rekvisisjon av oppmålingsforretning
2 Nabovarsel
3 Delingsskisse
4 Jordlovsbehandling
5 Klage til fylkesmannen

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til klage på vedtak datert 27/5-13.

Kommunen mener at den vurdering som blei tatt i samband med det administrative avslaget 13/3-13 er 
fyldestgjørende nok til at vedtaket om avslag er riktig.

Klagen sendes derfor over til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksopplysninger

Etter administrativ behandling blei det den 13/3-13 gitt avslag på søknad om fradeling av et av 
bolighusa på gnr 24/2.

Dette vedtaket klages det på.

Det er advokat Ola Aas som har skrevet klagen for søkerene. Han hevder at kommunens begrunnelse 
ikke er tilfredsstillende. Han mener kommunen først må vurdere fradelingen i lys av avkastningen 
eiendommen kan gi. Deretter må fradelingen sees i lys av miljøulempene i området, ikke bare for 
bruket. Han mener videre at det faktum at den omsøkte eiendommen har et bolighus som ikke er mer 
enn 12 m fra det opprinnelige våningshuset, ikke er et problem for drifta av eiendommen det deles fra.



Til slutt nevner han forholdet til søkerene og løsningen på arveforholdene som allerede er avtalt i 
familien. 

Vurdering

Rådmannen ser det slik at å dele fra en boligeiendom så nært tunet og med felles adkomst som tunet 
har, vil kunne føre til store driftsulemper for bruket. Så lenge det er en av døtrene på bruket som eier 
den fradelte tomta, vil det vel neppe oppstå problemer. Men den dagen den fradelte eiendommen 
selges, vil problemer kunne oppstå når de to eiendommene skal benytte samme adkomst.

Dessuten vil miljøulemper kunne oppstå.  Det er nok å nevne møkkaspredning.  Dette momentet vil 
også gjelde spredning på nabojordene til gnr 24/2.
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Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknadspliktigetiltaketterpbl§ 20-1bokstavm

Vedlegg

J:

Kommunenssalr-/journaltir',' 'Oppdragnr.

Eiendom, byggested
Bnr.

02)1 1

Gnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse gf Por (priib Poststed

Oppretting av
matrikkelenhet Grunneiendom Anleggseiendom Festegrunnover 10 år Arealoverføring

Saksbehandling

Rekvisisjonav oppmålingsforretningved opprettelseeller endringav matrikkelenhet.

Utsettelseav oppmålingsforretningetter pbl § 21-9 siste ledd.

Søknadom matrikuleringmed utsatt oppmålingsforretning(jf.matrikkelloven§ 6 andre ledd, forskriften§ 25).
Kommunensetter en frist for når oppmålingsforretningenskal være fullført (fristener maksimalt2 år fra tillatelsesdato).

Ønsketdato for forretningeni C:

Kommentarertil avkrysningeneA og 9 med begrunnelsefor søknad i pkt. C

,c(A7 // , 4ji? jo 3 3

Underskrift/Fakturaadresse •
Registrert eier/fe ter

Telefo Faks

(./

Postnr. c4tsted

8/80 jirli4
E-postadresse

3`?

491,5\t> )<-

Underskrift

• ?

1:9
Fakturaadr

Ev org nr.

Sted Dato

/5 (0-1/
* Gjelder tiltaket/forretnin n "arealoverføring",underskriver andre aktuelle parter å ide 2

Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak

Utfylt rekvisisjonvedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype A medfører iverksettingav arbeid med oppmålingsforretning
fra det tidspunkt tillatelse om opprettingeller endring av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt, m gis og/
eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas§ 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstidepå 16 uker, men ikke
lengre enn 2 år.
Oppmålingsforretningentar utgangspunkti relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Sakstype B

Sakstype C

Utfylt rekvisisjonvedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksettingav arbeid med oppmålingsforretning,ut fra
søkers valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntiltre år fra det tidspunkttillatelse etter pbl § 20 -1 pkt. m gis.

Oppmålingsforretningentar utgangspunkti de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning,må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt,saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A.

NB! Ved oversittelse av fristen jf. pb1 § 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pb1§ 20-1 bokstav m bort.

Utlylt rekvisisjonvedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller
endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven,søker om matrikkelføringmed utsettelse av
oppmålingsforretningetter matrikkellovens§ 6 med tilhørende forskrift§ 25, i inntilto år.

NI31Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

Sakstype A

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



1. Rekvisisjonen gjelder oppretting eller endring av følgende matrikkelenhet(er)

Gnr./Bnr./Festenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed

yrirykl/ f
Underskritt registrert eier

2. spesifikasjon av matrikkelenhet(er) som søkes opprettet

Opprinnelig eiendom(mer) Ny eiendom

*Formål/næringsgr.
*•Areal status

GnrJ8nrJFestenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal
Navn og

adresse på registrert eier

* Formål/Næringsgruppe = se opplysningsblanketten side 2
** Arealstrus = a) Egen eiendom, b) Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi på egen linje areal og nr. på parseller i ny matrikkelenhet)

Blankett5880 Fastsattav Statenskartverk 10.mai 2010 Side 2 av 2



standard
norge

Nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Postsled

Festenr Seksionsrr,

;14,&

ttft'-a".kkIW-er,til~- eLåi;9—g-~sjåtr'e_-FI.'§2-0~- '?_7:-';-;,-;"4'X.:-X'g,,,',W -'.'"-:.%-::_
,

Nybygg Pulegg Endring av fasade Riving ri knriet
Skilt Eiendamsdeling tnnhegning mot veg Bruksendring

	 eller bortfeste

f;r3k31"lg.1åk›.?..1-gaf!:.*Pb- big-nlri'dål.697M9;...-','.' -:-'• ,-- - .:-. --.--:?:---.%'-';'-i",-.::.'-:?'-',-,'.-- ';.-.-,.=7,'.'
r--,Driftsbygning I landbruket med Serntelbruksareal (BRA)
I  rnindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2
Mindre tiltak til bebygdeiendom

Tilbygg <50 m2Antennesystem

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

piSpeti:SasiOti etter plan--og bygritrig-sloVen kapittel 19 


riDispensasjon

n Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Skilt/reklame n Annet pb1§ 20-2 bokstav d

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)

- _-

hVa-nabOVa-ribletbjelder-

Spe-rSrinåt.o-ff

Eventuelle merknader må være komrnet til ansiarlig søkerltiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

An arlig søkerltiltakshaver Kontaktperson

Navrt

Besøksadresse

Postadresse

tPostste

Søknaden kan seS på hjemmeside: www.

E-post

Merknader sendes:

yedlegg

NavnPostadresse

Postnr.PoststedE-post

	

Beskivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til Ikke
relevant

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

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

Situasjonsplan, avkjøringsplan D

Tegninger (snitt og fasade) E

Andre vedlegg Q r_l
azaerilarTft":,.."::.:5•7.--_ —.."`'-.',..L."' '..."'-j:',:-.—1--- '-----'-=-"7-',-,--..-'-'''::=-1.'-•.' .'1':,!-..=-TZ.:,",,.--!::-----.."-,:-..--'.—= - --_-•',-.,-;":".-A':,-4-_,':`;.:Z-_,IW
Sted -- -

II l - \ --31-::____k_ \ \-
,

Gientasmed blokkbokstaver

Standard Norge. Byggblankett 5154 Juli 2010, utgave 1 Side 1 oxr 1

Som eier/fes r av:
Gnr Enr

111-
Eiendommens adrasse

Gnr.ovf IBrtr

Eiendom •sse

Postr..

Kommune

r/fest r

Tiltak på elendommen:
I Festerr____ Seksioacnr

Dato Underskriftansvarligsøker eller iiltakshaver



nau0'14irser
Elendom/byggested

BGnr. nr. Festenr. SeksJonsnr. Adresse

abb,VitrbeIsbn tiiftåCles e0 riekaiitina rort bend per 4yef$,YØ,r!,!,.#mark<iffl1:1fjt:Otkviitiertng,
iiVerieveringyillbvitryssIn gjeldbbbin-5,ekrefiblse:gkåt Srb,41,44(nlo_._,

Nabo-/ enboerelendom Nabo-/gjenboereiendomeler/fester
Gnr.QN Bnr. v Festenr. Seksjonsnr. El e ters navn

u/c/c
Adresse Adresse

Postnr. Poststed Pos . Poststed Poststedets reg.nr.

Personligkvitteringfor mottattvarsel

Varseler mottatt SamtykkerI tiltaket

Nabo-Igjenboerelendom
Gnr. Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personligkvitteringformottattvarsel

Dato SIgn.

Nabo-/gjenboerelendomelerffester
Seksjonsnr.Elersifesters navn

Adresse

Postnr.

Dato

Poststed

Sign.

Paststedets reg.nr.

n Varseler mottatt SamtykkerI tiltaket

Nabo-Igjenboerelendom
Gnr. Bnr. Festenr. SeksJonsnr. Elersifestersnavn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr.

Personligkvitteringfor mottattvarsel Dato

Varselermottatt Samtykkeri tiltaket

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr. Bnr. Festenr. SeksJonsor. Eiers/festersnavn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr.

Personlid'kvittedngfor mottattvarsel Daton Varseler mottatt n Samtykkeri tiltaket

Nabo-Igjenboerelendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Elersfiestersnavn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr.

Personligkvitteangfor mottattvarsel Daton Varseler mottatt n Samtykkeri tiltaket

Nabo-/gjenboereiendomeler/fester

Poststed Poststedets reg.nr.

Sign.

Nabo-/gjenboerelendomeier/fester

Poststed Poststedetsreg.nr.

Sign.

Nabo-/gjenboerelendomeler/fester

Poststed Poststedetsreg.nr.

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 	 Sign.

S)Standard Norge. Byggblankett5155 Juli2010, utgave 1 Side 2 av2
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NESSET KOMMUNE



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2012/331-5 Gunnar Astad, 71 23 11 82 13.03.2013

Jordlovsbehandling

Kommunen viser til søknad datert 15/10-11, med siste dokument mottatt 13/9-12.

Saken gjelder fradeling av hus nr 2 på bruket med ei tomt på ca 1 da. Tomta er i hovedsak hage 
rundt huset og litt dyrkajord (ca 0,3 da).

Bruket fradelingen skal skje fra, er på 19 da fulldyrka mark og 45 da produktiv skog. 
Dyrkamarka leies i dag bort. 

Bruket har 2 våningshus, et stabbur, en garasje, et lite uthus og en driftsbygning i tunet.

Det er tegnet inn samme adkomst til den fradelte parsellen som adkomsten til bruket. Dette er 
uheldig. Samme adkomst til bruk og ei fradelt tomt kan føre til vansker både for den ene og den 
andre parten. Det har vi flere eksempler på.

Et annet moment som taler imot fradeling er at parsellen blir liggende svært nær bolighuset på 
bruket. Det er ikke mer enn 12 m mellom de to husa.

Vedtak:

Nesset kommune viser til søknad datert 15/10-11 med kart innkommet 13/9-12 og  til § 12 i 
jordloven og avslår søknad om fradeling av hus nr 2 fra gnr 24/2.

En fradeling av dette huset vil kunne føre til driftsulemper for bruket.



Side 2 av 2

Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage skal sendes til kommunen innen 3 uker etter 
at dette brevet er mottatt.

Det er behandlingsgebyr på saker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-

Faktura ettersendes.

Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler ass, rådmann



Fylkesmanneni Møre og Romsdal Halden 27/5-13

Julsundvegen9

6412 Molde.

Sak : Klage over Nesset Kommunes vedtak om å nekte fradeling av 1 av 2

våningshus på g.nr. 24 br. nr. 2 i Nesset kommune.

Jegviser til kommunens brev til søkeren SisselBodil Buggeav 13/3-13. Kommunen legger til

grunn for å nekte deling :

» Det er tegnet innsamme adkomst til den fradelte parsellen som adkomsten til bruket.

Dette er uheldig. Samme adkomst til bruk og ei fradelt tomt kan føre til vansker både for den

ene og den andre parten. Det har vi flere eksempler på.»

Videre hevder kommunen :»Et annet moment som taler imot fradeling er at parsellen blir

liggende svært nær bolighuset på bruket. Det er ikke mer enn 12 m mellom de to husa.»

På bakgrunn av ovennevnte begrunnelse fattet kommunen følgende vedtak:

« Nesset kommune viser til søknad datert 15/10-11 med kart innkommet 13/9-12 og til § 12 i

jordloven og avslår søknad om fradeling av hus nr. 2 fra g.nr. 24/2.»

En fradeling av dette huset vil kunne føre til driftsulemper for bruket.»

Etter min mening er kommunens begrunnelse ikke tilfredsstillende i henhold til dagens

lovverk.

Kommunen må for det første vurdere om deling vil være forsvarlig ut fra hensynet til den

avkastning eiendommen kan gi. Her er det opplyst at eiendommen består av en dyrkbar

grunn på 19 dekar og 45 dekar produktiv skog. Det dyrkbare areal er i dag bortleid. I denne

saken dreier det seg om å tillate at ca. 1 dekar inklusive ca. 0,3 dekar hage rundt våningshus

nr. 2 helt i utkanten av eiendommen fradeles .

Når det gjelder avkastningsmomentet, gir ca. 1 dekar neppe merkbar mindre avkastning all

den stund arealet av huset plusshagen ikke kan medregnes i det dyrkbare arealet. Da står vi

igjen med ca 500 m2 på hvilket det normalt kan forventes en avling på maks. ca. 250 kg korn

i et normalår. Leggeskornprisene for 2012 til grunn var denne kr. 2.56 pr. kg mathvete

(beste kvalitet). Da snakker vi om ca kr. 640,-. Beløp av denne størrelse er neppe relevant for

å nekte deling.

;t1 IdsCi o, ? i-7444 ///j 9/ 3



Ihhtjordlovens§ 12 skaldet ogsåvurderes om delingkanføre til drifts-ellermiljømessige

ulemperfor landbruketi området. Det har ikkekommunenvurdert. I vedtaketslåsdet fast

at det kanføre til driftsulemperfor bruket.Men poengeter at det skalvære driftsulemper

for landbruketsomsådani området,dvs,et områdesomer vesentligstørreenn den aktuelle

eiendomsomdet søkesfradelingfra sommåvurderes,ikkebaredet enkeltebruk. I tillegg
skaldet vurderesom det kanoppståmiljømessigeulemperved deling,men ogsådette skal

vurderesut fra et størreområdeenn angjeldendebruk.

Kommunensbegrunnelseer at en fellesadkomsttil bruketogfradelt tomt med et allerede

påståendehuser «uheldig».At ting kansynes« uheldig»er ikketilfredsstillende

skjønnsutøvelse.Kommunenmå foreta en nøyevurderingmellomflere momenterogdet

måfremkommehvordanmomenteneer vurdert mot hverandrefør konklusjonentrekkes.

Kommunenhevderogsåat det faktum at huseneliggerbare 12 m fra hverandretaler imot

fradeling.Sakener at huseneer oppført med en avstandsomer størreenn bygningslovens

kravtil avstandmellomhuspå8 meter. Dessutenhardet boddfolk i beggehusenei mange

år ogdriften hargått greit med den avstandensomforeliggeri dag.

Videre har kommunenikkeopplystat den harvurdertdelinghverken i forholdtil godkjente

planeretter planog bygningsloveneller hensynettil kulturlandskapet.Det er ogsået krav

ihht.Jordlovens§12.

I dennesakener det slikat det er 2 søstresomsammenhar hjemmeltil eiendommenetter

sineforeldre. Denene er gift og harfamilie med barnog den andreer enslig.Hensiktenmed

delingener at søsterenmedfamilieskalha resteiendommensombestårav alle bygningene

på bruketmed unntakavvåningshus2 somskalfradeles.Det fradelte våningshus2 skal

tilfalle den ensligesøsterensomfor øvrigikkehar livsarvinger.Jegserdet slikat det er et

legitimtbehovfor at eiendommendelesslikdet er søktom fordi beggesøstreda kan

beholdesintilknytningtil eiendommen. Det påpekesat jordveienikkedrivesav noenav

dem i dag, men er bortleidogat det derfor ikkevil oppstådriftsendringerved en deling.

Fradelingener en måte å gjennomføreen fornuftigløsningav et arveforholdslikarvingene

er blitt enigeom.Jegfinner kommunensbegrunnelseroppkonstruertoglite gjennomtenkt

med det formålå sineifordi man ikkevil dele på prinsipieltgrunnlaguten å sidet direkte.

Kommunenhar heller ikkehenvisttil noenbrukbarhjemmelut overjordlovens§ 12 som

åpenbartikkeer fulgt opp i vurderingenav saken.

Jegber om at fylkesmannenpå bakgrunnavforannevntegirsamtykketil delingsliksomdet

er søktom.

Med venn ig sen

OlaAas



Nesset kommune Arkiv: 055/001

Arkivsaksnr: 2012/1328-6

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 28/13 12.09.2013

GID 055/001 - Klage på jordlovsvedtak- fradeling av våningshus - Steinar Stubø

Vedlegg
1 Kart
2 Søknad om fradeling av tunet
3 GID 055/001 - Deling av grunneiendom - jordlovsbehandling - Steinar Stubø
4 Klage på vedtak om deling av grunneiendom gid 055/001

Rådmannens innstilling

Nesset kommune opprettholder sitt administrative vedtak av 23/4-13.

Saksopplysninger

Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak går klagen til fylkesmannen til endelig behandling.

Steinar Stubø klager på det administrative vedtaket av 23/4-13.

Dette vedtaket var som følger:

Nesset kommune viser til søknad datert 27/10-12 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til fradeling av 
våningshuset på gnr 55/1 med ca 1 da tomt.
Kommunen setter imidlertid som vilkår at 55/112 sammenføyes med 55/1.

Klagens innhold kan sammenfattes  til å gjelde økonomiske vurderinger i forbindelse med vilkåret om 
sammenføyning av datter si tomt med bruket. Klager hevder at en sammenføyning fører til en 
verdiforringelse av eiendommen. Dette har nok klager rett i.  Men spørsmålet er om dette skal tas 
hensyn til i en jordlovsbehandling.



Vurdering

En vurdering etter jordloven skal kun se på konsekvensene for landbruksdrifta og måle disse opp mot 
samfunnsinteresser. Det skal ikke trekkes inn økonomiske forhold for søker/kjøper.

Dette bruket er i følge jordregisteret på ca 40 da fulldyrka mark, ca 26 da innmarksbeite og ca 336 da 
produktiv skog. Altså et bruk med gode ressurser der bo og driveplikt gjelder.

Da  fradeling av tomta til søkers datter var oppe som jordlovssak i 1997, uttalte Nærings og 
miljøutvalget at denne tomta var ei riktig plassering av brukets fremtidige tun. Altså blei det allerede 
den gang vurdert slik at det burde bygges opp et tun for bruket med utgangspunkt i boligtomta til 
datter til søker. Skal denne boligeiendommen bli tun på bruket, kan det ikke ligge på en egen 
matrikulert eiendom, men sammenføyes med bruket. Søker sier sjøl i sin søknad nå at datters bolig 
”vil bli det naturlige hovedhuset nå som hun tar over”

Dersom bruket ikke har en bolig kan ikke landbruksmyndighetene pålegge boplikt med mindre det blir 
krav om å bygge et nytt våningshus på bruket som erstatning for det som søkes fradelt.

Dersom det gis tillatelse til fradeling av våningshuset på bruket uten vilkår om sammenføyning med 
boligtomta til den som skal overta bruket, vil vi få et bruk uten våningshus og med en driftsbygning 
som er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Dette er en svært uheldig løsning for bruket i 
framtida. Ei boligtomt kan selges når tid som helst uten at landbruksmyndighetene kommer inn i 
saksbehandlingen. Og vi kan lett få den situasjonen at bruket blir uten bolighus tilknyttet seg. Dessuten 
ligger boligtomta 55/112 svært lagelig til som et nytt tun for dette bruket. Tomta ligger nesten midt 
inne i bruket.

På denne bakgrunnen vil rådmannen opprettholde sitt vedtak i brev datert 23/4-13.
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Ki Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-1m

13Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Pbl § 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter Ml § 33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43- 48

III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33

Journalføring/stempel:

2012-/132.

Eiendom

Gnr. Bnr.Festenr.

f

Seksjonsnr.

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pbl § 20-1
og matrikulering etter
Ml § 5.

Bruksnavn/adresse:

S712,
Sakstype, pbl § 20-1, oppretting av Deling i hht.

;?3f.Ny grunneiendom D Reguleringsplan

Ny anleggseiendom D Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

D Nytt jordsameie
›ttPrivat forslag

D Ny festegrunn over 10 år
C1Annet-

fl Arealoverføring

Søknad om dispensasjon jf. phl § 19-1:

Plan- og bygningslov

IKKommuneplan

D Regulenngsplan

Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter P131
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.


0 Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

D Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr § 32,ML §134, 6(særlige grunnerer)

fl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §134, 6(særlige grunnerer)

D Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

KGrunneiendom D Anleggseiendom 0 Jordsameie fl Festegrunn fl Arealoverføring

Må besvares:

A) Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 20-1m + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3)

B) D Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m
bort.)

C) D Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforsknften § 25).

Foretrukket mncl el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullførin , ikke len er enn 2 år.
For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

0 Annet (angi hjemmel):



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling journal nr.

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Selvstendig bruksenhet fl Tilleggsareal til

Bolighus Offentlig virksomhet

-

Gnr /Bnr /Fnr /Snr.

o Offentlig friluftsområde

Adkomst

Pb1§ 66.1

D Fritidshus fl Landbruk/Fiske

o lndustri/Bergverk fl Naturvern

fl Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Riks-/fylkesveg o Kommunal veg

fl Offentlig veg

o Kommunikasjonsarealltekn. anlegg

X Privat veg

Vegloven 0 Ny avkjørsel fra offentlig veg D Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel




§§ 40-43





D Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) o Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges o Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Vann-




forsyning Offentlig vannverk D Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pb1§ 65





Annet:




Avløp




Beskriv:




Offentlig avløpsanlegg 111Privat enkeltanlegg




Pb1§ 66.2 Privat fellesanlegg

D Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument
-

Nr.fra - til Ikkerelevant
Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner fl
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart fl
Private servitutter D
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter 0
Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin
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Andre opplysninger
(foreksempelrettighetshavereav
betydning)

Hjemmelshaver(e)
Navn: Sge‹,;Ta,yjit.;-64)

Tlf

Adresse Postnr:

V 0

Sted:

dAl-rin"
E-post:

Underskrift StedDato Undersknft

Hjemmelshaver(e) Navn: Tlf

E-post:

Underskrift Sted:

Fakturaadresse: Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

Postnr: Sied:

Dato: Underskrift:

Postnr: Sted:

Tlf:

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

rra°
S37/

fr1ii cicd{e,- Tovc 5LJD, kckt -6c" c)vey- odel.

d1/1 Q5nske,,-- frz(dALL vciri frt:, «C:ck

Ofilr re_dc hC;V— .1)),5ct 1-)1.ÅA 9c;r-alf,-) . Dc-ik

hLrL hc,v.ec hiA3-ct nc=" d‘ic-1".

VGA hu.5 c-e-2 1/Q.P-Z_ 61/1" t1 ç4v cv ocieLsi-v.ke'-7

dtp1,3,- va 0,1 vciK.i.

Skc,‘L ha (pcx ek. ve,L) ve,Lreit drbk hover v-e-(..-e,r,

fn‘ry, tiL -LorL .
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Navn Adresse: Navn Adresse

I eb,or zicku l c 6%0 k‘idsvIc
Eiendom (gnr.. bnr fnr.. snrs. Partssulling: Eiendom Ignr. . bnr., fnr . snrY. Partssifiling

ssys Nalot)
Sted: Dato: Underskrift: Sted. Dato. Underskrift:

t2o

Navn Adresse Navn Adresse

Etendom Ignr.. bnr , fnr snr): PartssullIng: Elendom (gnr.. bnr . fnr.. snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift, Sted Dato: Underskrift:

Navn Adresse: Navn Adresse-

Elendom (gnr, bnr, , fnr, , snr) Partsstilling: Etendom (gnr, , bnr . fnr . snr)- PartsstillIng

Sted. Dato Underskrift: Sted Dato: Underskrift:

Navn Adresse: Navn. Adresse,

Eiendom (grir , bnr , fnr, , snr) Partsstilling, Elendom Ignr bnr fnr.. snry Partsstilling:

Sted Dato, Underskrift Sted Dato Underskrift:

Navn Adresse: Navn: Adresse:

Etendom (gnr . bnr fnr , snr( Partsstilling. Elendom (gnr, , bnr . fnr.. snr): Partssffiling:

Sted- Dato: Underskrift: Sted. Dato: Underskrift.
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Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Steinar Stubø

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/1328-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 23.04.2013

GID 055/001 - Deling av grunneiendom - jordlovsbehandling- Steinar Stubø

Kommunen viser til søknad datert 27/10-12, mottatt 5/11-12.

Søknaden gjelder fradeling av våningshus på gnr 55/1

Parsellen er på ca 1 da hageareal.

Eiers datter skal snart overta eiendommen 55/1. Hun har bygget seg hus på fradelt tomt. Denne
tomta har gnr 55/112. Den ligger et par hundre meter sør for våningshuset på gården. Her er det
meningen at det framtidige tunet på gnr 55/1 skal være.

Det vil ikke føre med seg driftsulemper ved denne fradelingen. Våningshuset ligger i nærheten
av riksveg. Det vil ha avkjørsel til dattera sin private veg. Det vil bli tinglyst avtale om vegrett
her.

Nesset kommune viser til søknad datert 27/10-12 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til
fradeling av våningshuset på gnr 55/1 med ca 1 da tomt.
Kommunen setter imidlertid som vilkår at 55/112 sammenføyes med 55/1.

Fradelingssaker som behandles etter jordloven er belagt med gebyr. Gebyret er kr 2000,-
Faktura ettersendes.

Dette er første trinn i behandlingen. Saken skal i tillegg behandles som dispensasjon fra 
kommuneplanen. Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler for denne delen.
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Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler assisterende rådmann



Steinar Stubø

6460 Eidsvåg 25.04.2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kla e å vedtak om delin av runneiendom GID 055 001

Klager med dette på vedtak i fradelingssak datert 27/10-12 om tillatelse til fradeling av våningshus på

gnr 55/1. Har litt problemer med å formulere min klage ettersom jeg ser ut til å ha fått medhold i det

jeg søkte om, (nemlig fradeling av 1 da tomt der mitt våningshus står), men har fått tilført vilkår om å

sammenføye gårdsbruket med min datters tomt gnr 55/112 hvor hun har bygd sin bolig på. Hun har

odel og skal etter planen ta over gården nå som jeg er pensjonist og ikke lenger har mulighet til å

fortsette driften. Jeg har dessuten problemer med å forstå vilkåret som er satt, da det ikke er noe

begrunnelse for dette. Det er heller ikke sagt noe om når eller hvor jeg skal henvende denne klagen.

Håper derfor dette er rette instans.

Etter min oppfattning har ikke dette "avslaget" jeg har mottatt noen begrunnelse etter intensjonen
med jordlovens §1 Formål. Jeg mente denne skulle ta hensyn til dagens situasjon og til nytte for
samfunnet. Vår situasjon her på landsbyga i Nesset er fraflytting og et sterkt behov for å etablere nye
arbeidsplasser og tilpassing til framtiden. Min datter har derfor planer om å restaurere låven som er i
en dårlig stand, og etablere ny virksomhet der. Det er snakk om vedproduksjon som det er et stort
behov for også hos oss. Låven står på et område som er omregulert til næringsvirksomhet i
kommunens arealplan.
Min datter har et stort ønske om å videreføre gården og holde i hevd både skogsarealer og dyrket
mark for framtidige generasjoner. Skal man ta hensyn til §1 i jordloven, må man også ta høyde for
alternative måter å opprettholde drift og næring på gårdsbruket. Vilkårene for å drive gård i sentrum
av Eidsvåg er endret de siste 20 —30 år. Mye av arealet tilhørende gården har blitt omgjort til
nærings- og boligformål. Jeg måtte selv flytte mitt våningshus pga næringsinteresser i sentrum for
mange år siden.
Henviser til rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling - Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23
§§ 9 og 12, pkt.8.
I pkt. 8.1 Formålet med delingsforbudet står det bl.a.: "Forbudet er ikke til hinder for å tillate
fradelinger som er forsvarlig ut fra for eksempel hensynet til arbeid, bosetting eller driftsmessig gode
løsninger".
Den økonomiske risikoen for å investere i gårdsbruket er høy, og en sammenføyning av
eiendommene vil føre til at denne risikoen øker. Det skyldes at verdien av min datters privathus vil
synke i verdi når dette blir omgjort til våningshus på gården. Selv om min datters hus ikke
sammenføyes med 55/1, har huset likevel en meget sentral beliggenhet på gårdsbruket. Utskillelse
av mitt hus, vil ikke være til hinder for fremtidig drift av gården uavhengig av type drift.
Derfor ber jeg om å få utskilt mitt hus uten at min datters hus blir tilført gården.
Dersom det blir et krav om å sammenføye eiendommen hun og familien har bygd sitt kostbare hus

på, vil dette føre til en betydelig verdinedgang for denne eiendommen. Dermed er det helt klart at

hun ikke ønsker å ta over hvis dette vilkåret opprettholdes.

Med hilsen

Steinar Stubø

6460 Eidsvåg

Vedlegg: svarbrev fra kommunen



Nesset kommune Arkiv: 055/001

Arkivsaksnr: 2012/1236-7

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 29/13 12.09.2013

Klage på jordlovsvedtak - fradeling til fritidseiendom - Steinar Stubø

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom
2 Kart
3 Skjøte
4 Jordlovsbehandling
5 Ang. fradeling av 1 da fra gbnr 55/1
6 Ang. fradeling av 1 da fra gbnr 55/1

Rådmannens innstilling

Nesset kommune opprettholder sitt vedtak av 22/4-13.

Saksopplysninger

Steinar Stubø søkte den 30/9-12 om fradeling av en parsell fulldyrka jord fra bruket sitt. Arealet skal i 
følge søknaden være tomt til fritidseiendom og overtas av 2 brødre av Steinar. Denne fradelingen er et 
ledd i eiendomsoverdragelsen fra far til Steinar.

I administrativt vedtak i brev av 22.04.13 heter det:

Nesset kommune viser til søknad datert 30/9-12 og til § 12 i jordloven og avslår søknad om
fradeling av ca 1 da fulldyrka mark fra gnr 55/1 slik søknaden viser.

Begrunnelsen for avslaget er at det vil kunne føre til driftsulemper for drift av gjenværende
areal og at det fører til en reduksjon i bruket sitt jordbruksareal. Dessuten mener
kommunen at det ikke er tilrådelig å bruke fulldyrka mark som tomt for fritidsbolig.

Nå klager disse 2 brødrene på den delegerte avgjørelsen.

Ved fradelinger har eventuell kjøper av arealet, klagerett. Dette er sjekket opp med fylkesmannen.



Begrunnelsen for avslaget var at parsellen er fulldyrka mark, at det vil føre til driftsulemper for 
gjenværende areal og at det generelt er veldig betenkelig at fulldyrka mark blir brukt til 
fritidseiendommer.

Klagerne hevder at det er feil at de skal sette opp ei hytte på eiendommen. Til dette er å si at fra søkers 
side er det krysset av på at parsellen skal nyttes som fritidseiendom.

Klagerne hevder også at de ikke er kjøpere av parsellen. Om de betaler noe for parsellen eller ikke, har 
ingen betydning for jordlovssaken. Formelt er det Åge og Ola Stubø som skal ha parsellen.

Vurdering
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder noen moment som gjør at vedtaket skal endres.



IS1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pb1§ 20-1m

Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Pb1§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter Ml § 33.
MI § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

XlRekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33

Journalføring/stempel:

(>1)1Q/1Q32,

Gnr.Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendom 55-

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pbl § 20-1
og matrikulering etter
Ml § 5.

Bruksnavn/adresse:

Sakstype, pb1§ 20- 1, oppretting av

KNy grunneiendom

Ny anleggseiendom

Nytt jordsameie

fl Ny festegrunn over 10 år

Arealoverføring


Deling i hht.

fl Reguleringsplan

fl Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

KPrivat forslag

D Annet. 


Søknad om dispensasjon jf. pb1 19- 1:

o Plan- og bygningslov

Kommuneplan

fl Reguleringsplan

o Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandhisg, etter Pb!
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.


fl Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterende grense. (matrikkelforskr. § 44)

D Førin2 av samlet fast eiendnm (matrikkelforskr. § 45 (2))

D Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

rtgrGrunneiendom 0 Anleggseiendom 0 Jordsameie D Festegrunn 0 Arealoverføring

Må besvares:

A) ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 20-1m + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3)

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m
bort.)

C) fl Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullførin , ikke len er enn 2 år.
For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

D Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

O Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

0 Annet (angi hjemmel):

,



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling journal nr.

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Adkomst

Pb1§ 66.1

Vegloven
§§ 40-43

Selvstendig bruksenhet 0 Tilleggsareal til
Gnr./Bnr./Fnr./Snr.

Bolighus D Offentlig virksomhet 0 Offentlig friluftsområde

)K( Fritidshus D Landbruk/Fiske 0 Offentlig veg

Industri/Bergverk D Naturvern fl Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Varehandel/banklforsikring/hotell/restaurant

Riks-/fylkesveg D Kommunal veg Privat veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg fgr Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Avkjørseistillatelse gitt (vedlegges) 0 Søknad om avkjørsehillatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Vann-
forsyning

Pb1§ 65

Avløp

Pb1§ 66 2

Offentlig vannverk

fl Annet:

Offentlig avløpsanlegg

fl Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Privat enkehanlegg
Beskriv:

Privat fellesanlegg

Utslippstillatelse gitt (vedlegges)

•

Søkn. om utslippstillatelse vedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr.fra - til Ikkerelevant
Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin
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Andre opplysninger
(foreksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn: Tif .

Sted:

t-705-V4''6
E-post:

Underskrift Sted Data Undersknft

Hjemmelshaver(e) Navn Tif

	

Postnr. Sted

E-post:

Underskrift Sted Data Underskrift:

Adresse Postnr:

Fakturaadresse:
(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

Navn

OLav.5Lik_
Rary,ekleiv ternsse....

Postnr

LI8,1 1'1
Sted:

8 orix,k,a
E-post:

-

Eventuelt utfyllende merknader:

(47rtAin jor I.SFC,NSGS\0 v-s

sk.q9k 3\-cr ekk cxC 01au- Acr. 31tA.bp

k Ck SC\ k"" (%) cke_kckr-

ved b7 U Tore, as4ks (gssi-3-
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Navn: Adresse: Navn: Adresse:

6 Lr 1k &.~ Sbit svef/45-6:.e--Jci's
Eiendom (gnr., bnr.. fnr., snr):

55/7
Partsstilling:Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):

/46 -0 SVz
Partsstilling:

/1/cdt
Sted Dato

7=11 7110-la
Undersknft

'

Sted Undersknft

EA

Navn: Adresse

er Sa4484444 g6(i bdsc
Eiendom nr., bnr., fnr., snr): Partsstilling:

557g9
Sted Dato. Und krift

c),(,10.
(31/41,

Nas Adresse

Elendom (g nr,, fnr,, snr) PartssullIng

Sted Dato Underskrift

Navn Adresse: Adresse:
r

a
 

Etendom (smr...bnr fnr . snr) Partsstilling: Eiendom bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted

Navn

Sted: Dato: Underskrift:

>t)Ct COC »-C

Navn: Adresse.

Dato: Und krift:

ill6b^201Z ot~d
Adresse

Etendom (gnr . bnr fnr, snr). Partssffiling: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partssffilmg•

Sted Dato, Underskrift Sted Dato- Underskrift

Navn Adresse Nasn Adresse•

Eiendom (gnr. bnr . fnr,, snr) Partssolltng Etendom (gnr . bnr fnr snr) PartsstillIng

Sted- Dato Undersknft Sted Dato Underskrift
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5.4
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. 6.5

8.4
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55/7

9.5

55/7

1.8

55/4

10.2

24.09.2012

MÅLESTOKK 1:1000

NESSET KOM MUNE

•



i.

r.2

ol~nt# 72,0/':FEBI9fr
SKJØTE. 
 Itornadsigonngttriverafibt«r

1 Kr er 0

i.

Undertegnede Trygve A. Stubø, født 20/11 1898- skjøter og ove

drar herved til frin sønn Steinar Stubø, født 19/11 1939 min ei

dom SLubø, gnr. 55, bnr 1 av skyld M.2.28 i Nesset herred for

en kjøpesum - stor

Kr. 20.000.- tjuetusenkroner 	

som er avgjort ved at kjøperen har betalt kr. 10.000.- kontant

ki lC.00O- bii fo-r-e-1-øpig-sta=ilei eiendommen pi

ett års gjensidig oppsiEelse.

Med i handelen følger buskap, redskaper og anna løsøre til en

verdi av kr. 5.000.- femtusen kroner.

Utenom kjøpesummen skal kjøperen svare følgende føderåd til

seLgeren og hans hustru på deres livstid:

Rett til fritt hus i våningshusets 2, etasje, undtatt kjøkken

loftet,

Fri adgang til kjelleren og nødvendig bruk av kjellerrommene.

Fritt brennfang, hjemkjørt og opphugget.

Innt:il 400 kg, poteter fra gardens kjeller til eget bruk.

20 kg kjøtt for året.

6. Fritt vann til eget bruk.

Kårets femårlige verdi settes til kr. 4.000.-

Selgerens to sønner Olav og Aage skal ha gratis rett til en.

tomt (sammen) på 1 dekar ved bytet til Tore Vasslis elendom.

	

Stubø, den /2 1966.

~-~
x'ygve _ . Stubø .

Som selgerens hustru samtykker g herved t overdragelsen.

Brit Stubø,

Vedtas av meg so:mkåryter.

PV
Steinar Stubø

Det attesteres at Trygve, Brit og Steinar Stubø har~ vet

dette skjøte i mitt nærvær g at de alle er over 21 tc;i)

	

,t4-4({‘ triff
Erik (, S mæling. er%

)". -1Y



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Steinar Stubø

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/1236-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 22.04.2013

Jordlovsbehandling

Kommunen viser til søknad datert 30/9-12, mottatt 11/10-12.

Det søkes om fradeling av ca 1 da fulldyrka mark fra bruket. Dette arealet skal  nyttes til tomt for 
ei hytte.

Begrunnelsen for søknaden er at kjøperne av denne parsellen (brødre av Steinar Stubø) er 
tilgodesett i det skjøte hjemmelsinnehaveren fikk av sine foreldre.

Et slikt punkt i et skjøte binder ikke landbruksmyndighetene i behandling av fradelingen.

Parsellen er god fulldyrka mark som ligger i et godt landbruksområde. Sjøl om det ligger i 
utkanten av bruket inntil en nabo, vil denne fradelingen føre til både driftsulemper for drifta av 
jordbruksarealet og føre til ei tapping av gardens ressurser. Det er dessuten ikke tilrådelig å bruke 
fulldyrka mark til tomt for fritidshus.

Nesset kommune viser til søknad datert 30/9-12 og til § 12 i jordloven og avslår søknad om 
fradeling av ca 1 da fulldyrka mark fra gnr 55/1 slik søknaden viser.
Begrunnelsen for avslaget er at det vil kunne føre til driftsulemper for drift av gjenværende 
areal og at det fører til en reduksjon i bruket sitt jordbruksareal. Dessuten mener 
kommunen at det ikke er tilrådelig å bruke fulldyrka mark som tomt for fritidsbolig.

Dette vedtaket kan klages inn fir Fylkesmannen i M og R. En eventuell klage skal sendes til 
kommunen innen 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt.

Fradelingssaker som behandles etter jordloven er det gebyr på. Gebyret er kr 2000,-
Faktura ettersendes søker.
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Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler ass.rådmann
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Til
Nesset kommune
Rådmannen

Deres ref. Saksbehandler Dato:
2012/1236-3 Gunnar Astad 01.05.2013

71231182

An. Fradeling av 1 da fra gnr. 55/1.

I skjøtet fra våre foreldre til vår bror Steinar Stubø er det satt av at Age Stubø og Olav Stubø
sammen skal arve 1 da av eiendommen.
Vi står altså ikke som kjøpere som angitt i deres brev.

Ved en feiltakelse er det angitt at vi søker om å sette opp en hytte på eiendommen. Dette er
ikke noe som vi har bestemt. I første omgang vil vi ikke endre bruksmåte for jordstykket.
Om det skulle bli aktuelt med endret bruk, vil vi på normal måte søke Nesset kommune om
dette.

Om dette løser saken er vi takknemlig for det.
Om ikke ber vi om at klagen blir sendt til Fylkesmannen i M&R .
Om vi må gjøre dette direkte ber vi om å få opplyst hvilke rutiner vi må følge.

Vennlia.hilsen

Olav Stubø

Rannekleiv Terr.48 Tlf.: 97191505
4824 Bjorbekk



Lørenskog, 02.05.2013.

1°12-/rz.6

Til

Nesset kommune

Rådmannen

Deres ref. Saksbehandler Dato

2012/1236-3 Gunnar Astad 02.05.2013

71231182

An.Fradeling av 1 da fra gnr. 55/1.

1skjøtet fra våre foreldre til vår bror Steinar Stubø er det satt av at Olav Stubø og

Åge Stubø sammen skal arve 1 da av eiendommen.

Vi står altså ikke som kjøpere som angitt i deres brev.

Ved en feiltakelse er det angitt at vi søker om å sette opp en hytte på eiendommen.

Dette er ikke noe som vi har bestemt. I første omgang vil vi ikke endre bruksmåte for

jordstykket. Om det skulle bli aktuelt med endret bruk, vil vi på normal måte søke

Nesset kommune om dette.

Om dette løser saken er vi takknemlig for det.

Om ikke ber vi om at klagen blir sendt til Fylkesmannen i M&R.

Om vi må gjøre dette direkte ber vi om å få opplyst hvilke rutiner vi må følge.

Vennlig hilsen

Åge Stubø

Hvetestien 16 Tlf. 95413079

1479 Kurland

1



Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2013/528-3

Saksbehandler: Malin Bruseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 30/13 12.09.2013

Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og
bygningsmasse

Rådmannens innstilling

Utvalg for teknisk, næring og miljø utpeker følgende som representanter til «Arbeidsgruppe for 
gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse»

1.
2.
3.

Arbeidsgruppen ledes av enhet Teknisk, samfunn og utvikling og rådmannen utpeker ytterligere 2 
ansatte fra den øvrige administrasjonen.

Saksopplysninger

Nesset kommune forvalter en stor bygg- og eiendomsmasse. Kommunen har til dels store utfordringer
med å vedlikeholde bygningsmassen på en tilfredsstillende og god måte. Behovet for vedlikehold er
stort og kostnadskrevende.
Nesset kommune har 6 hovedmål. Hovedmål nr. 6 har følgende ordlyd: «God utnytting og bruk av
kommunale bygg, samt et godt vedlikehold». Eresfjord bofellesskap har ikke vært i drift siden
sommeren 2011. Eikesdal skole blir stående ledig fra høsten 2013 og Eidsvåg barnehage forventes 
overflødig fra høsten 2014. Det finnes også andre bygninger i kommunens eie, hvor det ikke lenger 
foregår noen form for kommunal tjenesteyting. Så lenge bygningene ikke er fysisk avstengt, påløper
blant annet utgifter til strøm, forsikring og kommunale gebyr, samt nødvendig vedlikehold.
I kommunens eie er også en rekke ubebygde kommunale eiendommer. 

Denne saken ble lagt fram for kommunestyret i K-sak 32/13. Vedtaket i saken lyder som følger:



Saken oversendes til utvalget for teknisk, næring og miljø for videre behandling. Saken blir lagt frem i 
kommunestyrets møte 12.12.2013.

Det bes om at teknisk, næring og miljø utnevner 3 politikere som skal delta i denne arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen ledes av Teknisk, samfunn og utvikling og rådmannen velger 2 ansatte fra den øvrige 
administrasjonen. 

Vurdering

Kommunale bygg:
Stadig flere kommunale bygg blir stående tomme og arealbehovene i bygningene som er i bruk endres
som følge av endret elevtall, antall barnehagebarn, antall omsorgsplasser etc. For og imøtekomme
kommunens hovedmål nr. 6 «God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold», er
det ønskelig at det blir gjort en vurdering av kommunens bygningsmasse der minst følgende punkter
blir gjennomgått:

 Holder alle bygg en tilfredsstillende kommunal standard? Eventuelt hva må gjøres for at
standarden skal heves?

 Er dagens bruk av bygningene tilpasset virksomheten i bygget?
 Er arealbehovet tilpasset virksomheten eller kan lokalene utnyttes bedre?
 Skal bygninger som ikke er i bruk selges, eller har man en plan for videre bruk?

Kommunale eiendommer:
Kommunen besitter også en rekke eiendommer av varierende karakter. Det er naturlig at det blir 
foretatt en gjennomgang av samtlige eiendommer. Det er ønske om økt tilflytting til kommunen.
Kanskje salg av kommunale eiendommer kan bidra til utvikling/etablering av boligfelt, bygging av
ungdomsboliger og eventuelt andre bosettingstiltak. Nesset kommune vedtok kommuneplanen for
Nesset 2012 -2020 høsten 2012. Må kommunen erverve nye eiendommer for å gjennomføre planlagte 
tiltak i kommuneplanen? Det er ønskelig at det blir gjennomført en gjennomgang av kommunens
eiendommer der kommuneplanen legges til grunn og det blir gjort en vurdering av kommunens
eiendomsmasse. Arbeidet skal resultere i en oversikt som blant annet omfatter følgende:

 Eiendommer egnet til formålbygg for kommunaltjenesteytelse
 Eiendommer egnet til boligformål
 Eiendommer egnet til næringsformål
 Eiendommer egnet rekreasjon
 Eiendommer som bør beholdes/selges

Et eventuelt salg av kommunale bygg og eiendommer kan bidra til at Nesset kommune i større grad får 
realisert ønskede tiltak i kommuneplanen og tilhørende delplaner. I tillegg vil salg av kommunale
bygg, bidra til at det blir mindre bygningsmasse å forvalte og dermed økt mulighet til bedre 
vedlikehold på de bygningene vi beholder.

Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av 3 politikere og 3 ansatte fra administrasjonen for
gjennomgang av alle kommunens eiendommer – bebygde og ubebygde. Arbeidsgruppa får følgende
mandat:
Alle kommunens eiendommer – bebygde og ubebygde skal gjennomgås. Det skal gjøres en vurdering
av følgende:

 Hvilke eiendommer er egnet til formålsbygg for kommunaltjenetseytelse?
 Hvilke eiendommer er egnet til boligformål?
 Hvilke eiendommer er egnet til næringsformål?
 Hvilke eiendommer er egnet til rekreasjon?



 Holder alle bygg en tilfredsstillende kommunal standard? Eventuelt hva må gjøres for at
standarden skal heves og hva koster det?

 Er dagens bruk av bygningene tilpasset virksomheten i bygget?
 Er arealbehovet tilpasset virksomheten eller kan lokalene utnyttes bedre?
 Hvilke eiendommer bør beholdes/selges?

Økonomiske konsekvenser

Nedsetting av ei arbeidsgruppe vil gi en merutgift. Dette dekkes over ansvarsområdet vedlikehold av 
kommunale bygg.

Dersom resultatet av arbeidsgruppas arbeid blir at alle eiendommer skal beholdes, kan det medføre at
Nesset kommune på sikt kan få økte kostnader med å drifte og vedlikeholde eiendommer som ikke 
lenger er i bruk. Et eventuelt salg av eiendommer, kan gi inntekter til kommunen.

Betydning for folkehelse
Tiltaket vil være avhengig av arbeidsgruppas resultat.



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/867-1

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 31/13 12.09.2013

Drift av Aursjøvegen AS - oppnevnelse av arbeidsgruppe

Rådmannens innstilling

Utvalg for teknisk, næring og miljø utpeker følgende som Nesset kommunes representant til å delta i 
arbeidsgruppe ang. Aursjøvegen: 

Medlem i arbeidsgruppe ……………….

Personlig varamann …………………….

Saksopplysninger

I fellesmøte mellom formannskapene i Nesset og Sunndal kommune 28.05.13 ble dette diskutert. Det 
var felles enighet om at det er viktig at noen ser ansvar i fremdrift med prosjektet og at noen arbeider 
aktivt med løsninger. Under møtet var det enighet om at styret i Aursjøvegen AS må ta ansvar og 
fremme en sak til kommunene.

Generalforsamlingen i Aursjøvegen AS fattet følgende vedtak i sitt møte 30.05.13

Sak 5, vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe med en uavhengig representant fra hver
av eierne med personlig varamann. I tillegg skal styreleder og en
styrerepresentant fra Statkraft delta i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa får
følgende mandat:

 Utrede og komme med tiltak for å bedre sikkerheten ved bruk av vegen
 Drift/utvikling av vegen og økonomisk grunnlag
 Behov for markedsføring/skilting av vegen



Vurdering

Både Sunndal og Nesset kommune er opptatt av at Aursjøvegprosjektet blir gjennomført og at en 
lykkes med dette arbeidet. 
Utvalg for teknisk, næring og miljø får ansvaret for å utpeke en representant til arbeidsgruppa samt en 
som personlig varamann.

Økonomiske konsekvenser

Møtegodtgjøring utbetales i hht godkjente satser for politiske møter.

Betydning for folkehelse
Aursjøvegen er et flott område for rekreasjon og fritidsaktiviteter. God tilgjengelighet kan være 
motiverende for å få egne innbyggere og tilreisende til å bruke området.



Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2010/917-36

Saksbehandler: Malin Bruseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 32/13 12.09.2013

Oppnevnelse av byggekomite for prosjektet "Relokalisering av barnehage, 
barneskole og kulturskole" etter vedtak i K-sak 11/13

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Kommunestyret gjorde et vedtak i K-sak 11/13 som innbefatter barnehage, barneskole og kulturskole. 
Teknisk, næring og miljø (TNM) ble gitt i oppgave å oppnevne byggekomite for prosjektet. Vedtaket 
gjengis under der pkt. 9 omhandler TNM`s oppgave.

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a.
2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 

barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet og antall 
barn.

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet flyttes over til 
Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet.

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til elevene fra 
Mellomtrinnet.

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i investeringsbudsjettet med kr. 
3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12) Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 
mill til kr. 11,250 mill i 2014 for fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen langt bedre 
lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud. Det inngås samarbeidsavtale 
mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden.
8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 

arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.
9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.



Pga en misforståelse i administrasjonen ble ikke denne saken lagt frem i nærmeste TNM-møte etter 
vedtaket i kommunestyret 21.03.2013.
I praksis har lederen i TNM oppnevnt den politiske delen av byggekomiteen og den er startet sitt virke. 
Vi ber nå om at dette blir tatt opp som sak i TNM og godkjent og protokollført. 

Følgende byggekomitee ønskes godkjent for prosjekt nr. 600169, «Relokalisering av barnehage, 
barneskole og kulturskole»:

Leder Magne Bugge
Medl. Jan Rindli
Medl. Lilly K. Svensli

De øvrige medlemmene i byggekomiteen fra administrasjonen er:

Enhetsleder barnehage Tanja A. H. Bersås
Verneombud barnehage Marit Hammervold
Enhetsleder skole Per Einar Strand
Verneombud skole Unni Tjelle
Prosjektleder fra TSU Malin Bruseth

Vurdering

I praksis har lederen i TNM oppnevnt den politiske delen av byggekomiteen og den er startet sitt virke. 
Det er av stor betydning for den kommunale driverstrukturen og ettertiden at denne nå blir formelt 
godkjent og protokollført.

Økonomiske konsekvenser

Kostnader vedrørende drift av byggekomiteen er inkludert i prosjektrammen.

Betydning for folkehelse
En bredt forankret byggekomite er av stor betydning for at alle brukernes behov blir i varetatt.



Nesset kommune Arkiv: Q03

Arkivsaksnr: 2013/613-4

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 33/13 12.09.2013

Leie av lager for strøsand og utstyr ved Teknisk drift

Rådmannens innstilling

Tilbudet fra Bugge Eiendomsselskap vil gi en noe dyrere løsning, men vil gi den beste løsningen for 
strøsandlager, samt lagring av viktige rørdeler, maskiner og utstyr, som i dag delvis oppbevares ute på 
grunn av plassmangel ved eksisterende utstyrslager. 
Nesset kommune inngår leiekontrakt med Bugge Eiendomsselskap AS ved Brekken, leieavtale løper 
ut 2015 med oppsigelse 6 måneder for begge parter. 
Merkostnad kr. 20 000,- dekkes fra årets driftsbudsjett og tas med inn i budsjett for senere år.

Saksopplysninger

Teknisk drift har i dag dårlige løsninger på lagring av strøsand, utstyr og rørdeler. I dag leier teknisk 
drift lager ved Kjell Holland på Rød (strøsandlager), ved Lidvin Aarstad (strøsandlager) og ved 
Langset AS (rør og rørdeler). Per i dag er totale årlige leiekostnader på lager 76 000,- kroner, fordelt;
30 000,- ved Kjell Holland, 24 000,- ved Langset og 24 000,- ved Lidvin Aarstad, totalt 76 000,-. Det 
er 3 måneders oppsigelse på kontrakten ved Langset AS, men ingen oppsigelse på de to andre 
kontraktene da leieavtalen egentlig er utløpt.

Det har sommeren 2013 kommet inn tre tilbud på utleie av lager til Teknisk drift, hvor to tilbud kun er 
egnet som lager for strøsand, på grunn av beliggenhet og lagerets forfatning/ størrelse. 

Tilbud: 

1. Lager ved Toven, tilbud fra Toven Eiendom AS:
Tilbyr lager egnet som: Strøsandlager
Avstand fra Eidsvåg (Kommunehuset): 4,2 kilometer
Mål: 



Lengde: 17 meter
Bredde: 9,3 meter
Kvadratmeter: 161 m2
Høyde (midten og på sidene) midt: 6,03 – 3,86 meter
Portmål (høyde/ bredde): 4,17/ 4,72
Pris: 36 000,- eks mva årlig.
Pris per kvadratmeter: 223,- eks mva per år.
Annet: Tilbyr 3 års leiekontrakt. 

2. Strøsandlager og utstyrslager ved Brekken, Tilbud fra Bugge Eiendomsselskap AS:
Tilbyr lager egnet som: Strøsandlager og utstyrslager
Avstand fra Eidsvåg (Kommunehuset): 2,6 kilometer
Mål:
Lengde: 19,5 meter
Bredde: 24,5 meter
Kvadratmeter: 478 m2
Høyde (midten og på sidene) midt: 6,04 – 3,76 meter
Portmål (høyde/ bredde): 4,12/ 6,98

Pris: 96 000,- eks mva årlig.
Pris per kvadratmeter: 201,- eks mva per år.
Annet: Tilbyr 2 års leiekontrakt (ut 2015), med 6 måneders gjensidig oppsigelse. Det er strøm i hallen og 
det vil være tilgjengelig hjullaster for opplasting av rørdeler og strøsand. 

3. Lager ved Meisal, tilbud fra Eidsøra Betong AS:
Tilbyr lager egnet som: Strøsandlager
Avstand fra Eidsvåg (Kommunehuset): 11 kilometer
Mål: 
Lengde: 30 meter
Bredde: 9,4 meter
Kvadratmeter: 270 m2
Høyde (midten og på sidene) midt: 6,90 – 5,20 meter
Portmål (høyde/ bredde): 4,56/ 3,90

Pris: 90 000,- eks mva årlig, 3 års leiekontrakt.
Pris per kvadratmeter: 333,- eks mva per år.
Annet: Fri tilgang til kai for mottak av strøsand og hjullaster for opplastning. Løpende kontrakt.

Bilde av strøsandlager på Toven:

  
Bilde av strøsandlager på Meisal:



  
Bilde av strøsandlager på Brekken:

  

Vurdering

Teknisk drift leier i dag tre lager, og to av lagerlokalene er spesielt dårlig egnet for formålet. For 
teknisk drift er det viktig å få et godt lager for strøsand, men også å få en bedre løsning for lagring av 
utstyr, maskiner og rørdeler. Telthallen som leies av Langset AS er i dårlig stand og er full av rørdeler 
og utstyr. Porten på telthallen er smal, slik at rør (6 m) må bæres ut. For de største rørdimensjonene må 
det 4 mann til for å flytte på disse. En god del utstyr og materiell som burde være lagret inne er i dag 
lagret ute hele året.  I teknisk sin vurdering legges geografisk nærhet til kommunesenter, pris og 
egnethet til grunn for ønsket valg for leie av lager. Det vil også være en fordel å ha ett lager istedenfor 
tre lager.

Tilbudet fra Eidsøra Betong (tilbud 3) vil kun være aktuelt som strøsandlager for teknisk drift. Det vil 
være gunstig i forhold til mottak av strøsand fra båt, men lite gunstig for bruk av strøsanden, da det vil 
være lang vei for brøytemannskap å hente strøsand. Prismessig er dette det dyreste alternativet, og 
teknisk drift vil måtte bruke lageret fra Langset AS, slik at årlig utgift på to lager blir 114 000,- eks 
mva.

Tilbudet fra Toven Eiendom (tilbud 1) er det som er gunstigs prismessig og har en bra lokalisering, 
men dette lageret kan kun brukes som strøsandlager. Teknisk drift vil derfor måtte videreføre avtalen 
med Langset AS, slik at årlig utgift til to lager blir 60 000,- eks mva.

Tilbudet fra Bugge Eiendomsselskap AS (tilbud 2) leverer et tilbud som dekker både lagring av 
strøsand, samt lagring av utstyr, maskiner og rørdeler. Teknisk drift vil da kun ha ett lager, og dette på 
en gunstig geografisk lokasjon både for brøytemannskap og ansatte i teknisk drift. Årlig utgift til lager 
blir 96 000,- eks mva. Regner man kvadratmeterpris, leverer Bugge Eiendomsselskap det rimeligste 
tilbudet. Det vil være behov for å kjøpe inn sementavskillere for å dele inn hallen, men dette er 
materiell som teknisk drift vil kunne bruke i sommerhalvåret, og som vil ha en varig bruksverdi for 
teknisk drift i årene som kommer, også om leie av hallen skulle opphøre. 



Økonomiske konsekvenser

Lagring av strøsand, utstyr og rørmateriell i ett lager, istedenfor to eller tre lager, vil være en mye 
bedre, men likevel noe dyrere løsning for kommunen.

Betydning for folkehelse
Vintervedlikehold av kommunale veier er viktig og angår liv og helse. Gode lagringsplasser for 
lagring av utstyr og rørdeler som brukes i for å levere vann til befolkningen kan ha betydning for 
folkehelsen. 
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