
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 10.11.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 

 

 

 

 

Kl. 12:00 

Oppmøte ved hovedinngangen til kommunehuset for befaring ved Nesset omsorgssenter (NOS) - 
rehabilitering av fasader 

 

 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Arild Svensli Vivian Høsteng 

leder sekretær 
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Møtereferat - informasjonsmøte om regionalt brannvernsamarbeid 
 

Sted/tidsrom: Molde brannstasjon, 20.09.16, 10:00 – 14:00  

Deltagere: Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og 

Vestnes var invitert til å delta på møtet. Møtte representanter fra kommunene framgår av vedlagt 

liste. I tillegg var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) invitert, og stilte med 

avdelingsleder Hans Kristian Madsen. 

  

Saker 
 

Åpning v/ brannsjefen i Molde 

Åpning med presentasjon av deltagerne og program for dagen.  

 

Innledning v/rådmannen i Molde  

Rådmannen i Molde innledet med betraktninger omkring organisering av brannvesen, endringer og 

omorganisering av andre beredskapsetater i nasjonalt og regionalt perspektiv, kommunereform, 

samt dagens og framtidige utfordringer knyttet brannvesenene i Romsdalskommunene. 

 

Orientering om bakgrunn og mål v/ brannsjefen i Molde 

I møtet er det ønskelig å informere om og belyse Regjeringens mål om færre og større brannvesen, 

konklusjoner i brannstudiet fra 2014, samt DSB`s arbeid med beslutningsgrunnlag for ny organisering 

av brann- og redningsvesen. Det er et mål å kartlegge hvilke kommuner som ønsker å delta videre i 

prosessen om etablering av et større felles brannvesen. Etter brannsjefen i Molde sitt syn bør vi i 

Romsdals-regionen sette oss i førersetet i forhold til å utforme et nytt felles brannvesen, før DSB 

eventuelt pålegger samarbeid. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å kunne påvirke innhold og møte 

lokale behov. 

Det er viktig å ha med seg at brannvesenet er kommunenes viktigste beredskapsressurs. Samarbeid 

må ikke svekke beredskapen. Det er alt mange samarbeidsavtaler innenfor brann- og redning. 

Forventningene til tjenesten er stigende og det samme innholdet skal leveres i alle kommuner. 

Utfordringer med eksisterende samarbeidsavtaler er bl.a. at brannsjefen må forholde seg til 5 

kommunestyrer, oppfølgingen av krav i regelverk blir vanskelig å etterleve, brannsjefen har et 

fagansvar uten å ha personalansvar, brannsjefen har ikke ansvar for ROS og dokumentasjon av 

brannvesen, ansvar pulveriseres, samt at det er ulike strategier, budsjettprosesser og økonomiske 

forutsetninger i de 5 kommunene som i dag har felles brannsjef. 



Gjennom tilsyn fra DSB med de 5 kommunene som i dag har felles brannsjef fikk alle kommunene 

avvik ift ROS og dokumentasjon av brannvesenet. Det skal gis tilbakemelding på tilsynsrapportene 

innen 30.09.16. Skal hver kommune lukke sine avvik, eller skal vi se på helheten og gjennomføre en 

felles regional ROS med påfølgende dokumentasjon av brannvesenet? 

 

Orientering fra DSB v/ avd. leder Hans Kr. Madsen 

Brann – nå og fremover – et innlegg om samarbeid. 

Madsen orienterte om hvor vi er og hva som rører seg ift brannvesenene i Norge. Innledningsvis ble 

DSB presentert, der fagområdet brann- og redning er et viktig område. Brann- og redningstjenestene 

i kommunene er etter DSB`s syn landets viktigste beredskapsressurs ettersom den inngår i 

håndteringen av en stor andel av kartlagte risikoområder og uønskede hendelser. Samfunnets 

forventninger til brannvesen er økende. 

Etter de styringssignal som er gitt så langt, så blir det ikke gitt noe pålegg fra DSB om samarbeid om 

brann- og redningstjenester. Det er heller ingen grunn til at det skal gå mot statlig brann og 

redningsvesen. Brann skal være representert i redningsledelsen i de 12 nye politidistriktene. 

Brannsjefene i vertskommunene for politimesterne er tatt med i et nasjonalt brannfaglig råd. For 

Møre og Romsdal er dette brannsjef Geir Thorsen i Ålesund, med brannsjef Kjell Ingen Mathisen i 

Kristiansund som vara. Rådet skal avholde 2 møter pr. år, der drøfting av ulike faglige 

problemstillinger vil være sentralt. Rådet skal fungere som motor for utvikling. 

Brann- og redningstjenestene må bli bedre på å planlegge for og håndtere store hendelser. I 

brannstudiet er en fylkesorganisering av brannvesen anbefalt. I utgangspunktet skal ingen 

brannstasjoner flyttes på pga at dagens krav til innsatstid skal opprettholdes. Framtidas utfordringer 

må imidlertid møtes. Publikum har forventninger om at den beredskapen som kommer kan hjelpe. 

Det er sannsynlig at brannvesenet får flere og mer omfattende oppgaver, også politioppgaver, i tiden 

som kommer. 

DSB kommer ikke til å gå inn for at det skal etableres IKS for brannvernsamarbeid. Det ligger an til at 

denne samarbeidsformen ikke lenger anses som den beste. Det er imidlertid ønskelig fra DSB at 

kommunene samarbeider innenfor en egnet samarbeidsform. 

Plikt og krav om samarbeid har ligget i brannlovgivningen siden 1954, og vært et tema i alle ti-år 

siden. Det er etter DSB`s syn fortsatt for lite langsiktig og overordnet samarbeid. Regjeringen ønsker 

færre brannvesen, og kommunene må finne ut hvordan dette skal skje innenfor grensene til 

politidistriktene. DSB har bedt om å få vurdere dimensjonerende størrelser, innslag for lovpålagte 

oppgaver, fastsette ledelsessystem for større hendelser, samt vurdere oppgavene til brannvesenet. 

Dette vil det bli arbeidet med fremover. 

Det ble sagt at løsninger med brøkstillinger i brannvesenets ledelse ikke lenger vil bli akseptert. Det 

forventes at brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende alle har 100 % stilling i sin funksjon. 

 



DSB vil vurdere myndighetsutøvelse og ressurskoordinering på tvers av kommunegrenser med faglig 

perspektiv. 

«Brannstigen – et DSB-program for utvikling av brann- og redningstjenesten» ble omtalt. Tema for 

programmet er bl.a. profesjonalisert ledelse, fagmiljøer med spesialistkompetanse, kompetanse og 

ressurser til å forebygge og håndtere fremtidens utfordringer. Dette skal oppnås gjennom lokal 

tilstedeværelse, færre og større brannvesen og større kompetansemiljø. 

Det er startet opp et prosjekt med samlokalisering av nødmeldetjenesten 110 og 112 i Ålesund. 

DSB vil ikke gi pålegg om brannvernsamarbeid, men forholde seg til kommunens plikter til å levere 

tjenester ihht gjeldene regelverk. Samarbeid er spesielt viktig for å få til godt forebyggende arbeid. 

Ny utdanningsmodell for å heve kompetansen ble omtalt. Det ble også informert om nytt nødnett. 

Brannvesen er den mest lokale beredskapen, med stor tillit og god kompetanse, samt godt utstyrt og 

med god gjennomføringsevne. Det skal være ett elle flere brannvesen innenfor politidistriktene som 

kan ha ulike modeller for samarbeid, organisering og styring. Forskrift om dimensjonering av 

brannvesen skal gjennomgås av DSB. Den «kortreiste beredskapen» skal tas vare på og styrkes. NOU 

om ny kommunelov vil påvirke organisering og myndighetsutøvelse. 

 

Innspill fra deltakerne 

Følgende punkter kom opp gjennom innspill fra deltakerne: 

 Er det fare for at ressurser og kompetanse i kommunene bygges ned som følge av 

sentralisering i større brannvernsamarbeid? – DSB svarte at de ser utfordringene med store 

enheter. Det må vurderes nøye hvordan den beste organiseringen skal oppnås. Tilbudet ute 

skal ikke bli dårligere, men forbedres. 

 Politiets rolle sett i sammenheng med brannvesenets rolle ble luftet. Politiets innsatstid er 

for lang, spesielt i utkantene. Er det god nok koordinering mellom reformene for politiet og 

brannvesen? 

 Det har vist seg at i større samarbeid hever kvaliteten på tjenesten, spesielt i forhold til det 

forebyggende arbeidet. 

 Lokal stedlig ledelse og kontakt med brannvesenet er viktig for den enkelte kommune. – DSB 

påpeker at noen oppgaver må løses i fellesskap med andre. Godt samarbeid er nødvendig. 

 Det oppleves at samarbeidsbehovet er økende og at vi i dag er i et vakuum ifft samarbeid. Vi 

trenger fagmiljø. Alle kan ikke jobbe med alt og kunne alt godt nok. 

 Det ble utrykt fra flere at erfaringene med samarbeid med Molde er svært gode.  

 Samarbeid på overordnet nivå er helt nødvendig ifft kompetanse, forebyggende arbeid og 

håndtering av store hendelser. 

 Det er viktig med lokalt kontaktpunkt og stedlig tilstedeværelse for politikerne i den enkelte 

kommune. – Dette er også viktig for brannsjefen i Molde i forhold til det eksisterende 

samarbeidet mellom 5 kommuner. Dette er løst med en lokal brannmester i hver kommune. 

 



Hvor aktuelt er det for din kommune å delta i en prosess med å etablere et nytt felles brannvesen? 

Brannsjefen i Sunndal: Vi må få til samarbeid med flere kommuner. Har ikke fått til samarbeid på 

Nordmøre enda. Er usikker på om samarbeid mot Romsdal er aktuelt, men ønsker å være på banen 

og holde seg informert om hva som skjer. Representantene fra Sunndal er klar på at samarbeid er 

nødvendig for kompetanse og fagmiljø, rutiner og profesjonalisering. Myndighetsutøvelse og 

saksbehandling blir aldri godt nok i små kommuner. Etter deres syn ville et felles brannvesen for 

Nordmøre og Romsdal være en slagkraftig enhet. 

Enhetsleder i Eide: Kommunen skal slås sammen med Fræna kommune. De må derfor ha dialog mot 

ny kommune. Representantene er positive til større samarbeid. De ser fordeler bl.a. ifft kompetanse i 

byggesaker, slokkevann, brannforebyggende arbeid osv. I tillegg er større enheter mye mindre 

sårbart og ikke avhengig av enkeltpersoner. Større løsninger er mer robust og bedre på lang sikt. 

Dette er også viktig i forhold til oppbakking av deltidsmannskapene, slik at disse opplever trygghet og 

stolthet. Dette opplever de i Eide i dag. Samarbeid må komme, men det må ses i sammenheng med 

andre prosesser. 

Brannsjefen i Gjemnes: De må samarbeide med andre. Kommunen hører til Nordmøre, så det kan 

ikke konkluderes med retning på samarbeidet. Det ble utrykt at drømmen er et Nordmøre og 

Romsdal brannvesen. 

Nesset: Samarbeider i dag med Molde og skal også bli en felles kommune. Er godt fornøyd med 

samarbeidserfaringene så langt. Støtter erfaringene som Eide utrykker. Det er godt å kunne støtte 

seg på et større samarbeid for å få til forbedring og utvikling.  

Molde: Er åpne for å utvikle samarbeid og være på tilbudssiden. Organiseringsformer er uavklart. 

Rådmannen ser utfordringer med dagens samarbeidsform. Vi vil bli utfordret på nye oppgaver 

framover. Det er derfor viktig å drøfte temaet i flere perspektiv. Avtaleforholdet til Eide må også 

etter hvert avklares. Brann- og redning er et område hvor det virker hensiktsmessig med et utvidet 

interkommunalt samarbeid.  

Fræna: Det viktigste for Fræna er å sette seg ned sammen med Eide å se på hva de kan få til sammen. 

Dette blir opp til fellesnemda å se nærmere på. Det må startes med dette. Det er unaturlig å se på 

noe annet nå. Brannsjefen i Fræna orienterte også om hvordan det forebyggende arbeidet er 

organisert. Han mener tjenesten fungerer godt i dag, og ser ikke de store utfordringene fremover. 

Vestnes: Samarbeid er viktig. Det bør ses på mulighetene for å utvide dagens IUA-samarbeid. Det 

sees nå på mulighetene for nærmere samarbeid om beredskap med Rauma. Denne prosessen må 

fullføres. De er også innstilt på at en del samarbeid må sees på i en større sammenheng. Det påpekes 

at det også er en del uformelt samarbeid i dag. 

Rauma: Er først og fremst til stede for informasjon. Representantene er klar på at det må 

samarbeides. Dagens brannvesen fungerer godt, men må søke hjelp i vanskelige forebyggende saker. 

De skal ha videre dialog med Vestnes som man må forholde seg til. Innspillene fra dette møtet blir 

tatt med tilbake til Rauma. Brannsjefen mener det vil være naturlig at Rauma blir med dersom et 

større brannvesen etableres. Det trengs mer handlingsrom. Han påpeker at det er viktig at lokal 

ledelse på skadestedet ivaretas. Dette er det lagt ned mye ressurser på å få godt til i Rauma. Det er 



derfor viktig at utøvelse av funksjonen fagleder brann ivaretas lokalt. Felles struktur for håndtering av 

hendelser er et viktig moment. 

Aukra: Opplever at de i dag er en del av et felles, større brannvesen. Erfaringene er gode ift 

kompetanse, tilsyn, forebyggende arbeid mm. 

DSB: Samarbeidsformen er uvesentlig. Oppgavene og utfordringene er viktigst, ikke hvordan det 

gjøres. Enhetlig måte å håndtere hendelser på er et vesentlig poeng. Bergens-samarbeidet er et 

interessant pilot-prosjekt med 32 samarbeidskommuner som ser på samarbeid, uten å etablere felles 

brannvesen. 

 

Avslutning  

Viktig at antallet alternativ begrenses slik at det lar seg håndtere i etterkant. 

Møtet har vært nyttig. Det er litt ulik tilnærming og ikke modent for å konkludere med hvordan det 

skal tas videre. Kommuner som har vedtatt sammenslåing må se på de samarbeidsavtalene som er 

etablert. 

Kommunene trenger mer tid. Det er mye som skjer og mange reformer. Brannvernsamarbeid må 

derfor tas igjen. Det var enighet om at det er viktig at det ikke dør ut, selv om lite kan bestemmes om 

veien videre nå.  

Viljen er til stede. Spørsmålet er hvilken måte vi kan få til mer samarbeid?  

Brannsjefen i Molde, Eide, Aukra, Midsund og Nesset må jobbe med å lukke avvik. 

Det vil ikke bli mindre utfordrende å organisere brann- og redningstjenestene framover.  

Lokalt initiativ som kommer nedenfra er det som, etter DSB`s erfaring, må til for å lykkes.  

Avslutningsvis var konklusjonen at det er kommet mange gode innspill som vil bli tatt med videre. 

 

 

Jon Børge Horneland 
referent 
 

Vedlegg: 

 Deltakerliste møtet 20.09.16 

 Presentasjon fra DSB v/ Hans Kr. Madsen 

 Presentasjon fra brannsjefen i Molde 







Brann – nå og
fremover
- et innlegg om samarbeid

Molde, 20. september 2016

Hans Kr . Madsen
avdelingsleder



Hvordan skifte
bakgrunnsbilde:
1.Høyreklikk på

siden og velg
«Formater
bakgrunn»

2.Velg «Fyll» >
«Bilde eller
tekstur»

3.Trykk «Sett inn fra
Fil»

4.Bla deg fram til
ønsket bilde

Et trygt og robust
samfunn

– der alle tar ansvar
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
� Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet

og beredskap
� Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet
� Sivilforsvaret
� Skolevirksomhet (NUSB, NBSK og Sivilforsvarets

beredskaps- og kompetansesenter)
� Etatsstyring av Fylkesmannen
� Styringsdialog med NSO
� Nært samarbeid internasjonalt; Nordisk, EU, NATO og FN
� Kontaktpunkt for internasjonale bistandsanmodninger
� Ca. 650 ansatte
� Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

Foto: DSB



Vi styrer etter

� Mål for samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden 2015-2018

1. Redusere sårbarhet i samfunnet
2. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
3. Kunnskapsbasert forebygging
4. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

� Brann- og redningsvesenet og 110 er en del av denne kjeden



DSBs roller

DSB utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

� Fagorgan
� Regelverksforvalter

� Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet



Våre utfordringer

1. Klima
2. Terror
3. Helse

4. Teknologi
5. Tillit
6. Sikkerhetspolitikk
7. Økt ankomst av asylsøkere

Foto: DSB/Sivilforsvaret



Arbeid for å redusere
egne sårbarheter

� Nasjonalt risikobilde kan gi
innspill til hvilke hendelser som
kan inntreffe

� «KIKS2»-rapporten definerer
hvilke tjenester som må
opprettholdes til enhver tid



NRB
Hva må vi
sikre oss

mot?

KIKS
Hva er det

viktig å
sikre?

Hva kan skje – hva er det viktig å sikre?



Kritiske samfunnsfunksjoner
Kritiske samfunnsfunksjoner

Forsyning av kraft og energi

Forsyning av mat og medisiner

Forsyning av drivstoff (olje og gass)

Forsyning av vann og avløpshåndtering

Tilgang til kommunikasjon (elektronisk og satellittbasert)

Tilgang til transport av personer og materiell

Ivaretakelse av behov for husly og varme

Ivaretakelse av helse- og omsorgstjenester

Ivaretakelse av nødmeldingsmottak og redningstjeneste

Ivaretakelse av kriseledelse og krisehåndtering



Kategori Risikoområder Scenarioer

Naturhendelser

1. Ekstremvær
1. Storm i indre Oslofjord

2. Langvarig strømrasjonering

2. Flom 3. Flom på Østlandet

3. Skred
4. Varslet fjellskred i Åkneset

5. Kvikkleireskred i by

4. Epidemi 6. Pandemi i Norge

5. Skogbrann 7. Tre samtidige skogbranner

6. Romvær 8. 100-års solstorm

7. Vulkansk aktivitet 9. Langvarig vulkanutbrudd på Island

8. Jordskjelv Nytt 10. Jordskjelv i by Nytt

Store ulykker

9. Farlige stoffer
11. Gassutslipp på industrianlegg

12. Brann på tanklager i by

10. Atomulykker 13. Atomulykke på gjenvinningsanlegg

11. Offshoreulykker 14. Olje- og gassutblåsning på borerigg

12. Transportulykker Nytt
15. Skipskollisjon på Vestlandskysten

16. Brann i tunnel Nytt

Tilsiktede hendelser

12. Terrorisme 17. Terrorangrep i by

13. Sikkerhetspolitiske kriser 18. Strategisk overfall

14. Det digitale rom
19. Cyberangrep mot finansiell infrastruktur

20. Cyberangrep mot ekom-infrastruktur Nytt
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Brann- og redningsvesenet
� 428 kommuner – 269 brann- og redningsvesen

– 620 brannstasjoner
– 264 brannsjefer (2/3 på deltid)

� 18 nødalarmeringssentraler – 110
– Ca. 100.000 oppdrag årlig
– BRIS pr 14.9.2016 – 78.598 godkjente oppdrag

� 12 nye politidistrikter og lokale redningssentraler (LRS)
– Brann er representert i redningsledelsen

� 11 eller 12 nye 110-regioner

� Fler enn 12.000 ansatte
– 8.500 på deltid
– 3.500 på heltid

� Netto kostnad ca. 4 mrd
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For brann - Enhetlig ledelsessystem (ELS)



Brannstasjonene – etablert tillit gjennom årtier

� Kort innsatstid – 10 minutter

� Tilstedeværelse gir tillit

� De 620 brannstasjonene blir i all hovedsak værende der de er

10 min innsatstid fra brannstasjon

dekker 95 %av befolkningen

Nødanrop

Anrop besvares

Utalarmering

Innsats påbegynnes

10 min



DSB



Brann- og redningsvesenets
rapporteringsløsning til DSB

Brann
Redning
Innrapportering
Statistikk



Formål med BRIS

� Gi brann- og redningsvesenet et
bedre grunnlag for å

– Drive effektivt forebyggende arbeid
– Utvikle beredskapen

� Gi lokale og nasjonale
beslutningstakere nødvendig
styringsinfo

� Redusere dobbeltregistrering og
øke datakvaliteten



Det store bildet - hva gjør
brann- og redningsvesenet?



Topp-15 reelle oppdrag for
brann- og redningsvesenet



Oppdrag per
110-sentral
per 13.9.16



Antall branner etter hovedtyper per uke 2016



Helseoppdrag gjennom uken

Transportulykker gjennom uken



Trafikkulykker
gjennom døgnet

Brann i bygning
gjennom døgnet



Det er lenge siden «samarbeid» ble lansert..
� Brannlovgivningen fra 1954 og fremover på 1970 tallet

– Med departementets samtykke kan kommuner samarbeide
– Mener det er behov for interkommunalt samarbeid om oppgaveløsning

� Hyllandutvalget - NOU 1982 : 32 - Brannvesenets arbeidsoppgaver
– Grunnlaget for Brannvernloven av 1987

� Samarbeid har vært tema i mange ti-år

– Kommunene har hatt flere 10-år på å sikre samarbeid
– Det har kun ca ¼ av kommunene gjort

1970tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000->

Måsøkeomå fålov Børsamarbeide Måsamarbeide Skalsamarbeide



Svaret på Brannstudien - DSB har bedt om å få

� Gjennomgå - og om nødvendig endre regelverket
– Vurdere dimensjonerende størrelser
– Vurdere innslaget for lovpålagte oppgaver
– Fastsette ELS fra og med første innsatsenhet
– Vurdere oppgavene

� Vurdere myndighetsutøvelse og ressurskoordinering med faglig
perspektiv

– Hvordan løses oppgavene best på tvers av kommunegrenser?



Brannstigen

- et program for
utvikling av
fremtidens brann-
og redningsvesen

Brann- og
redningsvesen
for fremtiden

Forbedret
nødmeldetjeneste

Risikobasert
forebygging

Ny utdanning

Foto: Colourbox



Brann- og redningsvesen for fremtiden

Hvorfor
� Profesjonalisert ledelse - på heltid
� Fagmiljøer med spesialistkompetanse
� Kompetanse og ressurser til å forebygge og håndtere

fremtidens utfordringer

Hvordan
� Lokal tilstedeværelse
� Færre og større brann- og redningsvesen
� Brannfaglig råd



Forbedret nødmeldetjeneste

Hvorfor
� Sikre god samordning mellom brann, politi og helse
� Profesjonelle operatører med kompetanse, erfaring og rutine
� Sterke fagmiljøer
� Robuste nødmeldesentraler

Hvordan
� Samlokalisering av 110- og 112-sentraler – AMK er i «tenkeboksen»
� Større brannregioner



Risikobasert forebygging
Hvorfor
� For at kommunene skal bruke ressursene mer målrettet og effektivt
� Risikobildet har endret seg og det vil fortsette å endre seg
� Behov for større oppmerksomhet om brannsikkerhet for risikoutsatte

grupper

Hvordan
� Ny forskrift om brannforebygging fra 1.1.2016:

- Større frihet for kommunene til å gjøre lokale prioriteringer av tiltak
- Systematisk risikobasert brannforebyggende arbeid: Kommunene skal kartlegge risiko

og samarbeidspartnere, planlegge tiltak og evaluere det forebyggende arbeidet
- Tydeligere skille mellom «eier» og «bruker» av bygninger.



Ny utdanning

Hvorfor
� Høyere og jevnere kompetanse i brann- og redningsvesen
� Økt læringsevne og bedre samvirke
� Styrket kompetanse på samfunnssikkerhet, forebygging,

beredskap og nødalarmering

Hvordan
� To-årig fagskole for brann- og redning fra 2019
� Bedre utdanningstilbud for deltidspersonell
� Høyskoleutdanning for ledere



Nødnett

Kirkenes 1.desember 2015Foto: DNK/Lene Stavås



Det store brannløftet

� Materiell
� Kompetanseheving
� Forskning og utvikling
� Brannforebyggende tiltak

Foto: Anders Raaer, OBRE



Det nasjonale brannfaglige rådet

� DSB har opprettet et nasjonalt brannfaglig råd
– 25 brannsjefer – alle representanter til LRS
– 12 faste representanter

� Vi inviterer til to møter i året – neste er 1. desember
– Drøfte ulike faglige problemstillinger
– Vi forventer mye av samarbeidet med rådet
– Mer enn bare redningsspørsmål



Hagodoversikt-
hvakanskje?

Være
forberedt ,

øvet ogklar !

Håndtere– med
støtte fra 110–
samvirkemed

andre

Gjennomgå
hendelser -
noe å lære?

Justere, tilpasse
ogforbedre

Etprofesjonelt
brann- og

redningsvesen

«Vår aller mest lokale beredskap»

� Forebygger og beredskap nær de aller fleste
– Kommunal tjeneste – med svært stor tillit
– Nødnummer 110 - en eksklusiv plattform

� Kompetent – samlet sett mange ferdigheter
– Brann- og redningskunnskap – trenet mannskap
– Stor gjennomføringsevne - praktisk anlagt
– Moderne utstyrt - kommuniserer med alle

� Tar vare på og berger individ, verdier og miljø



Brann- og redningsvesenet – fortsatt en kommunal tjeneste

� Ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor de nye politidistriktene

– Ulike modeller for samarbeid, organisering og styring

� Vi har bedt om å få gjennomgå regelverket

� Ta vare på den ”kortreiste beredskapen” - den med god lokal kunnskap
– 620 brannstasjoner – de vil bestå – kommunene bestemmer hvor

� NOU om ny kommunelov
– Påvirker organisering - myndighetsutøvelse



Takk for
oppmerksomheten



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Innledning v/brannsjefen i Molde 
- Litt om bakgrunn for møtet 
- Eksisterende samarbeidsavtaler 
- Tilsyn fra DSB og avviksbehandling 

 
Orientering fra DSB:  

- Utfordringer med små brannvesen 
- Regjeringens holdninger og resultat fra Brannstudiet 
- § 15 i brann- og eksplosjonsvernloven 
- Erfaringer fra tilsvarende prosesser andre steder 
- Hva er konsekvensene hvis det ikke blir etablert større brannvesen 

 
Det blir servert lunsj kl 12:00 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Innspill fra deltakerne: 
- Hver kommune kommer med synspunkt/innspill  

 
Avslutning v/brannsjefen i Molde 

- Hvem ønsker å delta i prosessen for å se på muligheten  
til å etablere et større brannvesen? 

- Milepælsplan for etablering av nytt brannvesen 
- Litt om veien videre (styringsgrupper, arbeidsgruppe m.m.) 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Litt om bakgrunn for møtet 

• Ønsker å informere om Regjeringen sitt mål om 
færre og større brannvesen 

• Brannstudien (2014) 

• Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- 
og redningsvesen (desember 2015) 

• Kartlegge hvilke kommuner som ønsker å delta 
videre i prosessen om etablering av et større 
felles brannvesen  

  



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Litt om bakgrunn for møtet 

• Ønsker at vi regionen setter oss i førersete og er 
med på å utforme et nytt felles brannvesen, før 
DSB får myndighet til å pålegge slikt samarbeid 
 

• Være i stand til i langt større grad kunne påvirke 
innhold og lokale behov 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Litt om bakgrunn for møtet 

• BRANNVESENET er kommunens viktigste 
beredskapsressurs 

• BRANNVESENET løser ofte også andre 
kommunale oppgaver 
• Vaktordninger (felles med f.eks vann- og avløp) 

• Assistanse hjemmetjeneste 

• Opprydding på kommunale veier 

• Utrykning til kommunale bygg på kveld/helg 
(innbrudd, hærverk osv.) 

 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Eksisterende samarbeidsavtaler 

• Samarbeidsavtaler med 
• Fræna 

• Eide 

• Nesset 

• Midsund 

• Aukra 

• Rauma 

• Sandøy 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Utfordringer med eksisterende samarbeidsavtaler 

• Må forholde seg til 5 kommunestyre 

• Utfordrende å etterleve brannloven  

• Fagansvar ikke personalansvar 

• Ikke ansvar for ROS og dokumentasjon av 
brannvesen (brannordning) 

• Ansvarspulverisering 

• Ikke budsjettansvar 

• HMS og avviksbehandling  

 

 

 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Utvikle brannvesen i 5 kommuner 

• Ulike strategier for brannvesenet 

• Ulike budsjettprosesser 

• Ulike økonomiske forutsetninger 

• Kompetansekrav (grunnkurs, ber 1, C, 160) 

• Forberede seg til fremtidige oppgaver (ROS)  

• Rullering av beredskapsmateriell 

 

 

 

 

 

 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Tilsyn fra DSB og avviksbehandling 

• Tilsyn med fokus på dokumentasjon, ROS og 
håndteringsevne ved større og langvarige hendelser 
 

• Alle 5 kommuner fikk avvik på ROS og 
dokumentasjon av brannvesen 
 

• Frist for tilbakemelding 30.9.16. 
 

• Skal hver enkelt kommune gjøre arbeidet, eller kan 
en se på muligheten for å gjøre dette i fellesskap? 

 

 

 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Innspill fra deltakerne 

• Hvor aktuelt er det for din kommune å delta i 
prosessen med å etablere et nytt felles brannvesen? 
 

 

 

 

 



Molde brann- og  

redningstjeneste 

BRANN OG ULYKKE 

RING 110 

Innspill fra deltakerne 

• Hvordan går vi videre? 
 

 

 

 

 



Fra: Rolf Jonas Hurlen (rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no)
Sendt: 23.09.2016 06:41:36
Til: Vivian Høsteng
Kopi: Anne Grete Klokset; Bernt Angvik
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Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;Møtereferat.docx;Registreringsliste deltagere.pdf;2016-09-20 
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Dette må arkiveres og møtereferatet må legges fram som referatsak i neste møte i TNM og formannskap.

Fra: Smørholm Alf Magne [mailto:alf.magne.smorholm@molde.kommune.no] 
Sendt: 22. september 2016 15:07
Til: 'Bernhard.Riksfjord@Aukra.kommune.No' <Bernhard.Riksfjord@Aukra.kommune.No>; Ilestad Kjetil 
<Kjetil.Ilestad@aukra.kommune.no>; 'Ingrid.Husoy.Rimstad@aukra.kommune.no' 
<Ingrid.Husoy.Rimstad@aukra.kommune.no>; inge.rakvaag@midsund.kommune.no; 
'odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no' <odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no>; 
ketil.ugelvik@midsund.kommune.no; 'bohole@gmail.com' <bohole@gmail.com>; Rolf Jonas Hurlen 
<rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>; Anne Grete Klokset <anne.grete.klokset@nesset.kommune.no>; 
Knut Jørgen Eide (k-jo-eid@online.no) <k-jo-eid@online.no>; Knut Jorgen Eide <knut@nergaard.no>; Ole 
Bjørn Moen <OleBjorn.Moen@eide.kommune.no>; Egil Strand <egil.karstein.strand@eide.kommune.no>; 
Jens Petter Husøy <jens.petter.husoy@frana.kommune.no>; Tove Henøen 
<Tove.Henoen@frana.kommune.no>; Rune Iversen <rune.iversen@frana.kommune.no>; Anders Skipenes 
<Anders.Skipenes@frana.kommune.no>; Myhre Frode Drågen 
<Frode.Dragen.Myhre@molde.kommune.no>; Lennavik Trygve <Trygve.Lennavik@molde.kommune.no>; 
Horneland Jon Børge <jon.borge.horneland@molde.kommune.no>; Dahl Arne Sverre 
<Arne.Sverre.Dahl@molde.kommune.no>; Dahl Torgeir <Torgeir.Dahl@molde.kommune.no>; Knut 
Sjømæling <knut.sjomaling@gjemnes.kommune.no>; Birgit Eliassen 
<birgit.eliassen@gjemnes.kommune.no>; Nils Aasen <Nils.Aasen@gjemnes.kommune.no>; Falke Haugen 
(falke.haugen@rauma.kommune.no) <falke.haugen@rauma.kommune.no>; 
oddbjorn.vassli@rauma.kommune.no; lars.hustad@rauma.kommune.no; Frank Skorgenes 
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tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no; geir.inge.lien@vestnes.kommune.no; Steinar Hauglum 
<Steinar.Hauglum@sunndal.kommune.no>; Ståle Refstie <stale.refstie@sunndal.kommune.no>; Randi 
Borghild Dyrnes <randi.dyrnes@sunndal.kommune.no>; Eilif Magne Lervik 
<Eilif.Lervik@sunndal.kommune.no>; Heidi.Lofqvist@dsb.no; Hans.Madsen@dsb.no; Geir Göncz 
(Geir.Goencz@aukra.kommune.no) <Geir.Goencz@aukra.kommune.no>; Rykhus Pauline Sidsel 
<Sidsel.Rykhus@molde.kommune.no>; heidi.skaug@rauma.kommune.no; Bernt Angvik 
<bernt.angvik@nesset.kommune.no>; Emil Balstad (emil.balstad@vestnes.kommune.no) 
<emil.balstad@vestnes.kommune.no>; John Olav Gautvik <JohnOlav.Gautvik@eide.kommune.no>

Med hilsen
Nesset kommune

Rolf Jonas Hurlen
ordfører

Telefon: 71 23 11 21
Mobil: 901 46 076

rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
www.nesset.kommune.no
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Emne: Referat fra informasjonsmøtet

Hei alle sammen

Vedlagt følger referat fra informasjonsmøtet. Legger også ved presentasjoner og deltakerliste. Vil samtidig 
benytte anledningen til å takke for bred og god deltakelse ved gjennomføringen av møtet i Molde. 

Vi tar konklusjonene etter møtet til etterretning, og vil etter hvert forsøke å følge opp eventuelt med nye 
møter/initiativ når tiden kanskje er mer moden for det. Oppfordrer også andre kommuner/brannvesen til å 
ta slikt initiativ når de føler tiden er moden.   

Om noen har innspill til referatet så tar jeg i mot det. 

Med vennlig hilsen
Alf Magne Smørholm
Brannsjef

Kontor:      71 19 18 70
Mobil:        91 17 10 45
E-post:      ams@molde.kommune.no

Molde brann- og redningstjeneste
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Sentralbord:             71 19 18 00
Telefaks:                 71 19 18 01

www.molde.kommune.no
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Notat 

 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Ehsan Saadatakhtar 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-9 01.11.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016-Orientering VA, november 

 

600288 – Alstadplassen Eidsvåg sentrum 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

April.2016 2017 2.570.000,00 2.411.011,43 158.988,57 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og 
rabatter og asfaltering i Eidsvåg sentrum. Prosjektet ble utført i oktober 2016, og Nesset 
kommune overtok Alstadplassen. Ferdigbefaring var utført i november 2016, og 
overtakelsesforretning med mangelliste ble signert mellom kommunen og Nesset Bygg. 
Beplantning av trær og skjøtsel av grasplen utsettes til vår 2017. Prosjektet avsluttes i 2017.   

 

600284 – Sikringstiltak lang Eidsvåg elva 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

April.2016 Okober.2016 5.700.000,00 5.457.476,33 223.704,92 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av 10 områder langs Eidsvågelva. Byggemøte nr.9 ble utført i 
september 2016, og administrasjonen gikk gjennom tiltakene. Alle områdene ble ferdig, og 
Nesset kommune overtok områdene. Ferdigbefaring var utført, og overtakelsesforretning ble 
signert i september 2016. Garantibefaring skal gjennomføres om vår 2017. Prosjektet er 
ferdigstilt i oktober 2016, inne frist. Prosjektet avsluttes i 2016. 
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600296 – Renseanlegg vannverk Eidsvåg Solbjør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

August.2016 2018 4.200.000,00 1.836.288,53 2.363.711,47 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betong arbeid for 980 m3 høyde basseng, bygningsmessig ombygging av 
eksisterende anlegg og maskinteknisk. SN ble valgt som entreprenør for grunnarbeider. 
Grunnarbeidene for byggegrop startet i september, og de ble utført i oktober 2016. Gropen er 
klar for betong arbeider. Høyde basseng var kunngjort på Doffin i oktober 2016, og Nesset Bygg 
ble tildelt kontrakt etter klagefrist for betong arbeider. Oppstartsmøte for betong arbeidene ble 
utført 01.november 2016, og gjennomføring starter etter oppstartsmøtet. VA arbeider skal 
utføres etter ferdig høyde basseng. En parkeringsplass til 10 biler ble opprettet ved Øvre veg. 
Prosjektering for bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
renseprosess skal utføres i løpet av høst 2016 og vinter 2017, og gjennomføring for 
bygningsmessig og maskinteknisk starter 2017 etter ferdig høyde bassenget. Ferdigstilling for 
prosjektet er i 2018. 

 

600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruer og veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

Juni.2016 2017 3.565.000,00 1.740.648,52 1.824.351,48 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale 
veger. Grytnes ble valgt som entreprenør, og prosjektet startet 10.juni 2016. Erosjonssikring av 
Bjørbakken ble utført, og grunneier er fornøyd. Rehabilitering av Meisal,- Bjørbakk og 
Raudsand bruene var utført i oktober. Og så starter Røndøla brua i oktober 2016 og blir ferdig i 
januar 2017. Arbeidet er pågående på Røndøla bru. Varsling er sendt til berørte innbyggerne for 
Meringdal området, samt alle nødetater, post og skoleskyssordning. Det har vært 7 byggemøter. 
Ferdigstilling er 2017. 

 

600291 – VA-forlengelse av avløpsrør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

Mars.2017 Juni.2017 1.050.000,00 47.021,71 1.002.978,29 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av avløpsledning for hoved kloakk i Eidsvåg. Prosjektet er delvis 
planlagt, men det vurderes ytterlige tiltak under samme prosjekt. Konkurransegrunnlaget er 
ferdig skrevet, og prosjektet skal utlyses på Doffin i løpet av vinter 2017.  Prosjektet er planlagt 
for gjennomføring i 2017. 
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600286 – Reasfaltering av kommunale veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

September.2016 2016 1.000.000,00 846.922,5 153.077,5 

 
Kommentar: 
Prosjekter gjelder reasfaltering av kommunale veger. Vegstrekk for reasfaltering ble vurdert, og 
Husbyvegen på Eresfjord og i Eikesdal ble valgt etter politisk vurdering i mai. Prosjektet startet 
30.august.16, og det var ferdig 9.september 2016. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600335 – Gang- og sykkel veg ved Solbjørbakken  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

2016 2016 1.300.000,00 1.028.781,5 271.218,5 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder ny gang, -og sykkel veg med belysning mellom Solbjørbakken og Nedre 
Liegardsveg. Sweco fikk i oppdrag å utarbeide prosjektering, konkurransegrunnlaget og 
byggeledelse. Konkurransegrunnlaget ble lagt ut på Doffin i juni og juli, og Bugge Maskin As 
ble valgt som entreprenør. Prosjektet startet i august 2016, og det har vært 6 byggemøter. Ny 
gang, -og sykkel veg ble opprettet fra NOS til barneskole i tillegg. Prosjektet er ferdigstilt i 
oktober 2016 innen fristen unntatt asfalt. Vegen skal asfalteres i løpet av november 2016. 
Oversikt av prosjektet skal sendes til Statens Vegvesen for å få tilskudd innen 11.november 
2016. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600263 – Utskifting av asbestledninger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

August.2016 2016 500.000,00               439.526,81 60.473,19 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning på Raudsand, 700 meter med rørledning har blitt 
skiftet. Arbeidstillatelse for gjennomføring ble sendt til grunneiere, og kommunen fikk tilbake 
melding fra grunneierne. Prosjektet startet i august 2016, og arbeidet ble utført i oktober 2016. 
Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. 

 

600217 – Utbedring ledningsnett-vann  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

September.2016 2016 300.000,00                 70.235,26 229.764,74 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Deler og 
material er under innkjøp, og arbeid blir utført august -oktober. Utbedring av overvannledning i 
Solbjørbakken ble utført i oktober. Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Side 4 av 4 

 

600218 – Utbedring ledningsnett-avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

2016 2016 150.000,00 58.480,73 91.519,27 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp.  Deler og material er 
under innkjøp, og arbeid blir utført august -oktober. Utbedring av avløpsledning på 
Solbjørbakken ble utført i oktober. Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. 

 

600292 – Rehabilitering av vannkummer  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

2016 2016 300.000,00 19.022,6 280.977,4 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er under innkjøpt, og 
arbeid vil utføres høst 2016. Det ble etablert en overvannskum i Solbjørbakken i oktober 2016. 
Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600285 – Grøfting langs kommunale veger  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr dags dato i 2016: Gjenstående: 

2016 2016 400.000,00 165.730,63 234.269,37 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder grøfting og rydding ved kommunale veger. Skogrydding og grøfting ble 
utført ved Gussiås, Solbjørbakken og Merringdalsvegen i april 2016. Grøfting ble utført ved 
Åfløy-Rød, Eresfjord, Meisalstranda og Raudsand i september 2016.Prosjektet avsluttes i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notat 

 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-10 01.11.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, november 

 
600158 – Flerbrukshall; Administrasjon, reserver og uforutsett 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 
2016 

1. kvartal 2017 2 830 000,00 949 479,14 1 880 520,86 

 

Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr 600324, og omfatter administrasjonskostnader, 
reserver og uforutsette utgifter.  
Byggekomiteen har besluttet å utstyre bygget med bla. LED lys, varmekabel i rullestolrampe og 
plate, og adgangskontroll. Det er satt opp ny nettstasjon og det har vært omfattende arbeid med 
håndtering av kloakk for eksisterende bygg. Dette er saker som ikke har vært med i 
prosjekteringen, men som har utgjort store kostnader, og som reservene har måttet dekke. 
Budsjettet i 2016 er på kr. 2 830 000,-, og i 2017 på kr. 3 000 000,-. 
Foreløpig er prosjektet innenfor budsjettet, men det er nå ikke rom for nye tilleggsbestillinger. 
- Sigbjørn Utne - 

 

 

600324 – Flerbrukshall; Totalentreprise 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2016: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 
2016 

1. kvartal 2017 36 306 000,00 30 293 750,00 6 012 250,00 

 

Kommentar: 
Prosjektet hører sammen med prosjektnr 600158, og omfatter totalentreprisen med Lønnheim 
Entreprenør AS. 
Oppstart på byggeplass 17.02.2016, overlevering er satt til 14.02.2017. 
Bygget er stor sett ferdig kledd utvendig, men dører og vinduer mangler. Utomhus skal alt 
klargjøres til asfaltering i kommende uke. Innvendig er det stor aktivitet med montering av 
utstyr av tekniske fag. Maler er godt i gang med sparkling av gipsplater, og noe gulvbelegg er 
lagt. Legging av sportsgulv starter 21.11.16. 
Budsjettet i 2016 er på kr. 36 306 000,-, og i 2017 på kr. 7 694 000,-. 
Totalt har prosjektnr. 600158 og 600324 et budsjett på kr 54 420 000,-. Dette inkluderer også 
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utgifter i forbindelse med prosjektet tidligere år. 
- Sigbjørn Utne - 
 

 

600299 – Kunstgressbanen, nytte dekke 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 3./ 4. kvartal 3 500 000,00 2 976 794,34 523 205,66 

 

Kommentar: 
Prosjektet er nå helt i sluttfasen. Banedekket er skiftet, gjerdet er byttet, og mesteparten av 
ballfangernettet er nå på plass. Det ble etterbestilt ballfangernett til østsiden av banen, dette har 
det vært litt forsinket levering på. Det ble tatt bort vegetasjon på banens østside, dette fordi 
løvfall fra trær forringer banens levetid. Det har gjennom et annet prosjekt blitt etablert 
parkeringsareal på banens østside. For å beskytte parkerte biler, samt det røde huset mot baller 
ble det derfor bestilt ekstra ballfangernett. Prosjektet er ikke fult utfakturert pr. d.d. Prosjektet 
gjennomføres innenfor budsjettrammen. 

 

 

600308 – Eidsvåg barnehage, uteområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

3. kvartal 3. kvartal 180 000,00 12 500,00 167 500,00 

 
Kommentar: 
Utførelsen av prosjektet er ferdig. Prosjektet er ikke fult utfakturert pr. d.d. Prosjektet 
gjennomføres innenfor budsjettrammen. 

 

 

600312 – Brannsikring Vistdal bofellesskap 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 3. kvartal 870 000,00 561 303,11 308 696,89 

 
Kommentar: 
Arbeidet med brannsikring av Vistdal bofellesskap er avsluttet. Det gjenstår litt kostnader med 
låsesystemet på dører som har vært skiftet i denne forbindelsen, samt noe småflikking. 

 

 

600325 – Eidsvåg Barnehage, utelager/ avfallsbod 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 2./ 3. kvartal 300 000,00 196 600,00 103 400,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i avslutningsfasen. Prosjektet er ikke fult utfakturert pr. d.d. Det forventes en 
overskridelse i forhold til budsjettrammen. Det ble søkt om utvidelse av rammen i 
budsjettkorrigeringen 2. halvår. Utvidelsen ble ikke innvilget og saken skal opp i 
kontrollutvalgets møte 29.11.16 for gjennomgang mht. brudd på investeringsreglementet. 

-Malin Bruseth- 
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600326 – EIBUS barnetrinn, rehab. trapper, ballområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 4. kvartal 440 000,00 23 126,38 416 873,62 

 
Kommentar: 
Prosjektet er ferdig planlagt, utførelse av arbeidet er bestilt. Det tas sikte på oppstart medio 
november, og avsluttet medio desember. Forventet avsluttet innenfor budsjettrammen. Påløpt 
administrasjonskostnader. 

 

 

600327 – INBUS, Eresfjord skole, rehab. Garderober og fasader 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 3./ 4. kvartal 2 400 000,00 1 363 907,38 1 036 092,62 

 
Kommentar: 
Prosjektet er godt i gang. På grunn av asbest har prosjektet tatt noe lengre tid enn forutsett, samt 
fått forhøyet budsjettramme. Prosjektet er forventet avsluttet medio desember. Beregnet 
avsluttet innenfor budsjettrammen. 

 

 

600328 – Kommunehus/ helsesenter/ omsorgsboliger, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 1. kvartal 2017 350.000,00 277 159,08 72 840,92 

 

Kommentar: 
Forprosjektet er godt i gang. Det tas sikte på politisk behandling i Kommunestyret i februar 
2017. 

 

 

600329 – NOS, ombygging demensavdeling, detaljprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 2. kvartal 200.000,00 187 278,83 12 721,17 

 
Kommentar: 
Detaljprosjektet er ferdig. Prosjektet er lagt ut til åpen anbudskonkurranse på Doffin.no, med 
frist for innlevering av anbud den 29. november 2016. Sak om byggekomité fremmes i utvalg for 
teknisk, næring og miljø den 10. november 2016. Det tas sikte på politisk behandling i 
Kommunestyret den 15. desember 2016. 

 

 
600330 - NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

4. kvartal 4. kvartal 2017 750 000,00 8 580,74 741 419,26 

 
Kommentar: 
Prosjektet henger sammen med prosjektnummer 600329. Forventet oppstart av 
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gjennomføringen av ombygging ved NOS til demensavdeling er satt til 1. kvartal 2017. 
Prosjektet fortsetter inn i 2017. Kr. 14 250 000 av årets budsjettramme flyttet over til 2017. 
Medgått administrasjonskostnader. Faktura for arbeid vedr. funksjonsbeskrivelse/ 
tilbudsgrunnlag ikke effektivisert pr. d.d. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600331 – NOS, rehab. Bårerom, branndører 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 2./ 3. kvartal 1.000.000,00 51 874,57 948 125,43 

 
Kommentar: 
Branndørene er utskiftet, faktura fra entreprenør ikke effektivisert pr. d.d. Prosjektering av 
bårerommet er ferdig, og det jobbes nå med innhenting av tilbud for utførelse. Oppstart i siste 
del av november, og sluttføres innen utgangen av 2016. Forventet utført innenfor 
budsjettrammen. 
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Valg av byggekomite - Ombygging Demensavdeling, Nesset 
omsorgssenter, prosjekt nr. 600330 

 
 

Rådmannens innstilling 

Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Ombygging Demensavdeling, Nesset 
omsorgssenter: 

1. 

2. 

3. 

Vara? 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret gjorde i K-sak 31/15 vedtak om å sette i gang detaljprosjekt for NOS ombygging 
demens. Delegasjonsreglement av 2015, K-sak 112/15, kapitel 3.7.2 og Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, K-sak 28/10, vedtatt 15.04.2010, har gitt utvalget for teknisk, næring og miljø (TNM) 
ansvaret om å oppnevne byggekomiteer for kommunens investeringsprosjekt.  
Prosjektet er lagt ut som åpen anbudskonkurranse på Doffin.no. Frist for innlevering av anbud er 
satt til 29. november 2016.En byggekomite bør være konsultert innen kontrahering av entreprenør. 

 

En byggekomite skal bestå av 3 politiske representanter og det er hensiktsmessig å oppnevne 1 
vara. Øvrige medlemmer i byggekomiteen er fra administrasjonen og oppnevnes av rådmannen. 

 

Vurdering 

Behovet for byggekomite i dette prosjektet er vurdert ihht Retningslinjer for kommunale 
byggekomiteer, vedtatt 15.04.2010. Pkt 1 og 2 beskriver at det skal oppnevnes byggekomiteer i 
forbindelse med kommunens byggevirksomhet ut fra prosjektets størrelse og omfang. Det er TNM 
som i utgangspunktet har dette ansvaret. 

 

Medlemmene i byggekomiteene velges som hovedregel blant medlemmene i utvalget for TNM og 
skal bestå av 3 medlemmer. Ihht pkt 3 skal byggekomiteene står for den politiske oppfølgingen av 
arbeidet under byggingen. Byggekomiteene har følgelig ansvaret for at prosjektene gjennomføres i 
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Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



henhold til økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at byggeprosjektet følger de politiske 
føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i kommunestyret. 

 

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. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 40/16 10.11.2016 

 
 
 

Motorferdsel i utmark - ATV med belter på snødekt mark - § 6 
nasjonal forskrift 

Vedlegg 

1 Dispensasjonshjemmel for bruk av snøscooter - ATV etter nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

2 Søknad om bruk av firehjuls-/sekshjulstrekker 

3 Søknad om bruk av firhjuls eller sekshjulstrekker 

  

 
 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i § 6, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vatn gis 
det følgende tillatelser for vintersesongen 2017, 2018 og 2019. 

 

Gjelder  Søker Område Kjøreformål, nasjonal forskrift 

Bruk av ATV 
med belter – 
fornying av 
tillatelser 

Roger Bersås 

Terje Hansen 

Raudsand 

Raudsand 

Raudsand 

§ 5 c 

§ 5c 

 

Bruk av ATV 
med belter – 
Nye søknad 

Erling Olav Gagnat 

Einar Gagnat 

Stian Morewood 

Arild Svensli 

Kleppen 

Kleppen 

Kleppen 

Kleppen 

§ 5b 

§ 5c 

§ 5c 

§ 5b 

 

Tillatelsen gjelder frem til og med 20.04.2019 og på samme vilkår som for bruk av snøscooter. 

 

Det gis dispensasjon da kjøring skal skje etter kjøretrasèer der snøscootertrafikken er henvist til. 
Det legges til grunn at omfanget av søknader om å få benytte ATV er relativt begrenset.  
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Saksopplysninger 

Siden 2010 har kommunen mottatt årlig søknad om å få bruke ATV med belter i stedet for 
snøscooter. I 2011 ba Fylkesmannen i Møre og Romsdal å få tilsendt saker der kommunen har gitt 
løyve til å kjøre med ATV på lik linje som snøscooter.  

 

De aller fleste søknadene om å få kjøre med snøscooter blir behandlet etter § 5 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

§ 5.Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg 

- transport mellom bilveg og hytte, 

- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 

- transport for massemedia på reportasjeoppdrag, 

- transport av funksjonshemmede, 

- transport av ved, 

- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 

b) funksjonshemmede, 

c) 

 
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav 
a, 

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende, 

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 

f) 

gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, 
medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av 
helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for 
transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen 
anviser slike. 

 

Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et folkevalgt organ eller 

kommunal tjenestemann 

 

Fylkesmannen har i brev av 18.11.2011 konkludert med at søknader om å kjøre med 
ATV på vinterføre må behandles etter § 6 nasjonal forskrift.  

§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke 
kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot 
mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 

Nesset kommune har mottatt flere søknader om å få bruke ATV med belter.   

 

Behandling av søknader etter § 6 kan ikke delegeres til rådmannen.  

 

 

Saker om motorferdsel i utmark skal vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12; 

- § 8 forhold til kunnskapsgrunnlaget  
- § 9 føre-var-prinsippet 



- § 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 
- §11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
- §12 Pålegg om miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder 

 

Kjøring med snøscooter skjer for det meste etter fastlagte kjøretraséer frem til 
hyttefeltene. Ingen av søknadene medfører kjøring i landskapsvernområder.  

 

Større omfang av ATV’er kan på sikt generere til større ønske om kjøring på barmark 
om sommeren.  

 

Når det gjelder de seks søknadene om å benytte ATV- med belter er det aktuelt med 
kjøring i samme trase som ved annen kjøring på vinterføre. Av den grunn anser ikke 
rådmannen det foreligger større ulempe enn ved kjøring med snøscooter med samme 
formål (utstyr/ ved).  

 

Ut fra gjeldene regelverk er rådmannen likevel noe i tvil om vilkårene for å gi 
dispensasjon etter § 6 er tilstrekkelig.   

Selv om rådmannen mener at transporten kan utføres på annen måte, f. eks 
leiekjøring, har rådmannen valgt og innstille på å imøtekomme søknadene.  En av 
grunnene til dette er at det er snakk om begrenset antall søknader, og at kommunen 
har gitt aksept for begrenset mulighet for hytteeierne å foreta transport av ved/utstyr 
til egen hytte om vinteren.  

 

Dersom omfanget med søknader om å få benytte ATV med belter øker vil rådmannen 
ha en større restriktiv holdning til slike søknader i fremtiden.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Saksbehandler, innvalgstelefon

Rådgivar Asbjørn Børset, 71258467

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

18.11.2011
Deres dato
13.09.2011

Vår ref.

2011/2237/ASB0/444
Deres ref.

Nesset kommune 2c1cf4

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dispensasjonshjemmel for bruk av snøscooter - ATV etter nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Vi viser til oversendte dokumenter mottatt her den 21.09.2011 som viser at Nesset kommune
har vedtatt å behandle søknader om kjøring med ATV påmontert belter etter § 5 i nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Utvalg for teknisk, næring og miljø i Nesset kommune avslo i vedtak av 27.01.2011 å gi fire
søkere tillatelse til bruk av ATV påmontert belter etter § 6 i nasjonal forskrift for transport til
private hytter. Avslagene er begrunnet med at transportbehovet kan løses på annen måte der
det blir pekt på muligheten for leiekjøring, eventuelt bruk av egen snøscooter med søknad
etter forskriftens 5 c.

Nesset snøscooterklubb påklaget tre av avslagene i brev av 24.04.2011. I klagen blir det vist
til at en ikke kan se noen prinsipiell forskjell mellom beltevogn, snøscooter eller ATV med
belter siden alle disse kjøretøyene er å se på som beltekjøretøyer. Det blir også vist til at
leiekjøringsordningen kan ha kapasitetsproblemer og at denne kan generere mer kjøring enn
individuelle løyver gjennom dobbeltkjøring for hvert hyttebesøk.

Utvalg for teknisk, næring og miljø behandlet klagen i møte 01.09.2011. Utvalget vedtok da
å oppheve de tre avslagene som tidligere var gitt. Samtidig ble det vedtatt at eventuelle
framtidige søknader om bruk av ATV med belter skal behandles etter 5 c i nasjonal forskrift
under henvisning til at en ikke ser noen praktiske eller prinsipielle forskjeller på ATV med
belter og snøscooter på vinterføre.

Fylkesmannen har følgende merknader til denne saken.
Siden kommunen fattet et nytt vedtak i de tre påklagede sakene er ikke klagesaken lenger
aktuell å prøve for oss. Vi finner imidlertid grunn til å måtte korrigere kommunens forståelse
av hjemmelsinnholdet i § 5 i nasjonal forskrift. Dette er en spesialhjemmel for ulike
kjøringsbehov med snøscooter og som det skal være relativt kurant å få innvilget. Begrepet
snøscooter er ikke definert verken i loven eller nasjonal forskrift, men må etter
fylkesmannens mening være å forstå som et motorkjøretøy konstruert for å frakte personer
eller gods, utstyrt med styreski og ett eller to belter og som i godt innarbeidet dagligtale
omtales som en snøscooter.

Firehjuls motorsykler eller såkalte ATV påmontert belter var neppe et aktuelt kjøretøy da
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ble fastsatt i

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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1988. I de seinere år har ATV fått økende popularitet og det meldes om økende bruk av slike
kjøretøy, både lovlig og regelstridig. Dette er motorkjøretøy som anskaffes for å benyttes på
barmark og som kan ha et fornuftig bruksområde for mange transportformål.
Barmarkskjøring i utmark er imidlertid et konfliktfylt tema med stort potensiale for
skadevirkninger. Forvaltningen er derfor generelt bekymret for en økende utbredelse av
ATV. Dersom en velger å behandle ATV med belter på samme liberale måte som
tradisjonelle snøscootere, vil dette kunne bli en stimulans til en enda større økning av slike
kjøretøy. Ut fra motorferdselsregelverkets formål og intensjoner er ikke dette en ønsket
utvikling.

Selv om kjøretøyforskriftene benytter begrepet beltemotorsykkel for snøscooter og
inkluderer i dette begrepet også firehjuls motorsykler innenfor en egenvektramme på mellom
350 og 400 kg, mener fylkesmannen at det ikke er riktig å legge en utvidende fortolkning av
motorferdselsforskriften til å la betegnelsen snøscooter også omfatte slike kjøretøyer.
Kommunens begrunnelse for sitt standpunkt om at en ikke kan se noen prinsipiell forskjell
på ATV med belter og snøscooter på vinterføre kan i alle fall ikke være noe fullgodt
argument for de saksbehandlingsregler som ble vedtatt i møte den 01.09.2011. En vil da lett
kunne dra analogien lenger og argumentere for at det heller ikke er noen prinsipiell forskjell
mellom en snøscooter og ulike typer av beltevogner brukt på snøføre, selv om de fleste ville
vegre seg mot å kalle ei beltevogn for en snøscooter.

I det vi viser til vår argumentasjon fastslår vi som vår holdning at søknader om bruk av ATV
med belter ikke skal behandles etter § 5 i nasjonal forskrift. Eventuelle
dispensasjonssøknader om bruk av ATV påmontert belter må etter dette behandles etter § 6 i
samme forskrift.

Vi ber om å få oversendt kopier av eventuelle dispensasjoner for bruk av ATV med belter
som kommunen finner å ville gi etter § 5 c i nasjonal forskrift.

Med hilsen

e),„,(..e.,f-
Ulf Lucasen (e.f.) Asbjørn Børset
Seksjonssjef

Kopi:
Nesset Snøscooterklubb, 6462 Raudsand
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: 5AP88W

Registrert dato: 01.03.2016 17:40:31

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

19.10.1957
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Einar
Etternavn

Gagnat
Adresse

Øvre veg 231
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon Mobil

E-post

 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.03.2016 20.04.2016 5 - 10 turer 
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Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Familiemedlem
Gårdsnr

29
Bruksnr

17
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Opplysninger om hytteeier
Fornavn

Einar
Etternavn

Gagnat
Adresse

Øvre veg 231
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
 

Ferdselsområde
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Beskrivelse av kjørerute

Grunneier(ne)s navn

Einar Gagnat 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195B)
Referansenummer: GT5IXH

Registrert dato: 24.02.2016 11:14:33

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

10.08.1981
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Stian
Etternavn

Morewood
Adresse

Sjølaupet 8
Postnummer

6460
Poststed

Vent litt...
Telefon Mobil

E-post

stianmorewood@gmail.com
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

uv1495 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Begge deler
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2016 31.12.2016 11 - 20 turer 
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Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

1

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Eier
Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Opplysninger om hytteeier
 

Ferdselsområde
Beskrivelse av kjørerute

Grunneier(ne)s navn
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 35/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre 99/16 20.10.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 41/16 10.11.2016 

Nesset kommunestyre  15.12.2016 

 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing. 

Vedlegg 

1 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg for Nesset kommune 

 

 
 

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-
loven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 

 

Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 

 

 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 

 

Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-
loven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 

 

Arkiv: M88 
 

Arkivsaksnr: 2016/378-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 

 

Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Rådmannen endret første avsnitt av § 4 i forskriften til følgende: 

 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt 
feiing av røykkanaler etter behov, betales pr 01.01.2016 årlig gebyr beregnet etter selvkost. 

 

Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens 
gjeldende timesats.  

 

Gebyrfritak forutsetter at ildsted ikke er i bruk.  

 

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland var til stede og svarte på spørsmål.  

 

Edmund Morewood ba om gruppemøte.  

 

Arild Svensli fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig 
behandling i kommunestyret. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig 
behandling i kommunestyret. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn av 1. juli 2002. 

 

Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 

 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 

 Krav til kompetanse ble innført 

 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 

 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 

 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 
 

Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn, men vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset 
kommune en feiertjeneste med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  

 



Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal 
forskrift med bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  

Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal 
utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges 
behovsprøvd feiing og tilsyn.  

 

Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak 
tatt inn og kommentert i den lokale forskriften. 

 

Vurdering 

Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig 
å vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal 
være basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, 
samt for å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal 
minimumshyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold 
(f.eks. bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal 
tilsynshyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre 
tilsynet som en egenmelding fra eier. 

 

Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og 
slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn 
vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye 
forskriften. 

 

Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert 
i forhold til risiko. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 
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Lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt 
tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg for Nesset 
kommune 

 

 

 

Fastsatt av kommunestyre den xx.xx.2016 med 
hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot 
brann- eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og 
om brannvesenets redningsoppgaver § 28.  

  

Vedtak, dato, saksnummer 



 2 

Innhold 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 3 

  

2. § 1 VIRKEOMRÅDE  4 

 
3.  § 2 DEFINISJONER                      4 
           
            
4.  § 3 HYPPIGHET                  4 
 
 
5.  § 5 GEBYR                      5
           
           

 

  



 3 

INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn av 1. juli 2002.  
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende:  

 feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg.  

 feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller.  

 krav til kompetanse ble innført  

 utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv.  

 feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring.  

 feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn.  
 
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres 
ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd 
feiing og tilsyn.  
 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å 
vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være 
basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for 
å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimum-
hyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks 
bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsyns-
hyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som 
en egenmelding fra eier.  
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. 
Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et 
viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye forskriften om 
brannforebygging.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt 
inn og kommentert i denne lokale forskriften.  
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i 
forhold til risiko.  

 
SAMMENDRAG 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i 
Nesset kommune innføres med virkning fra 1. januar 2017.  
 
Årsgebyret for feiing og tilsyn reguleres årlig.  
 
Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene 
timesatser. 
 
Årlig justering av gebyrene i henhold til pris- og lønnsvekst skal sikre at det i Nesset kommune et 
feiervesen som sørger for at det gjennomføres tilsyn med og feiing av fyringsanlegg etter behov. 
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§ 1 VIRKEOMRÅDE 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg i Nesset 
kommune omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. 

Kommentar 
Virkeområdet omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, inkludert 
fyringsanlegg i fritidsboliger. 
 

§ 2 DEFINISJONER 

Feiing: rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.  
 
Feiervesen: organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.  
 
Fyringsanlegg: ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved 
forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem 
for brensel.  
 
Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot 
brann og annen skade. 
 
Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.  
 
Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder 
røykrør, anbringer og skorstein.  
 
Skorstein (pipe): vertikal del av røykkanel: Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 
 
Kommentar 
I tillegg til tilsyn med fyringsanlegget vil feiervesenet utføre informasjon og veiledning om 
røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og andre forhold av forebyggende art som kan bidra til et 
sikrere hjem. 
 

§ 3 HYPPIGHET 

Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres etter behov, normalt 
med en minimumshyppighet på hvert fjerde år. Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om 
at tilsyn kan gjennomføres som egenmelding.  
 
Feiing av røykkanaler skal utføres etter behov. Behovet fastsettes ved tilsyn eller etter feierens 
vurdering. Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget skal det gjennomføres 
tilsyn.  
 
Kommentar  
Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing være behovsprøvd for hvert enkelt 
fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn. For å fange opp endringer i 
fyringsmønster, forfall o.l. må normalt tilsyn gjennomføres med en minimumshyppighet på hvert 4. 
år. Etter risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere 
tilsyn og feiing, imens det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten. 
Feiervesenet kan etter en faglig risikovurdering gi bygningseier tilbud om at et tilsyn gjennomføres 
som en egenmelding. Egenmeldingen skal dokumenteres og arkiveres i henhold til feiervesenets til 
enhver tid gjeldende rutiner. Dersom bygningseier ikke responderer på et tilbud om egenmelding, 
skal ordinært tilsyn gjennomføres.  
 
Tilsynet etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om 
fyringsanlegget fortsatt kan brukes, eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er 
utbedret. 
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§ 4 GEBYR 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales pr. 01.01.2016 årlig slikt gebyr inklusiv merverdiavgift:  
 

a) Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp pr stk. kr 514,-  
 

b) Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens 
gjeldende timesats.  
 

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk. 
 
Kommentar  
Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger. Etter ny 
forskrift, og med bakgrunn i risikoen for brann i tilknytning til fyringsanlegg i fritidsbolig, skal nå 
fritidsboliger følges opp med tilsyn som vanlige boliger. Feiing skal utføres etter behov også for 
fritidsboliger.  
 
Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne 
kommunale ytelsen. Gebyret beholdes som en årlig avgift. Det gjennomføres en årlig justering av 
gebyret i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten for foregående år.  
 
Når feiervesenet har gitt tilbud om tilsyn og eventuelt feiing, er grunnlaget for innkreving av gebyr å 
betrakte som tilfredsstillende. Dette innebærer at nytt tidspunkt for utførelse av tjenesten kan avtales 
uten ekstra kostnad for huseier.  
 
Etter pipebrann utfører feievesenet kontroll av pipen. Ved slik kontroll vil ikke huseier  
bli belastet med ekstra gebyr/timesats, men tjenesten dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr.  
 
Bygningseiere kan få gjennomført feiing eller tilsyn etter ordinær arbeidstid. Slike tilfeller må avtales 
med feiervesenet og faktureres med et tilleggsgebyr etter gjeldene timesatser.  
 
Forutsetningen for gebyrfritak er tilfredsstillende sikring mot bruk. Dette innebærer fysisk atskillelse 
av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i 
skorsteinen.  
 
Når tilfredsstillende sikring mot bruk er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker 
av fyringsanlegget som har ansvar for skriftlig å underrette feiervesenet om:  

 at fyringsanlegg ikke er i bruk  

 at det ønskes fritak for feiing  

 at fyringsanlegget er sikret slik at det ikke kan brukes for oppvarming.  
 

Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt. 
Feiervesen kan føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk. 
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