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KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE 

MØTEPROTOKOLL
Møte nr: 5/13
Møtedato: 09.12.2013
Tid: kl. 12.00 – kl. 16.30
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 27/13 – 34/13
Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap)
Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp)

Vigdis Fjøseid (Ap)
Forfall: ingen
Ikke møtt: ingen
Møtende vara: ingen
Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær
Fra revisjonen: Ole Tønnesen, regnskapsrevisor

Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann

  
Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. 

Det fremkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL 

PS 27/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. OKTOBER 2013

PS 28/13 REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 29/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG 
I NESSET KOMMUNE»

PS 30/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «EVALUERING AV INTERKOMMUNALT 
BARNEVERNSAMARBEID I NESSET, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER». 
GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN

PS 31/13 PROSEDYRER FOR VIRKSOMHETSBESØK

PS 32/13 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2014. DELTAGELSE

PS 33/13 OPPFØLGINGSLISTE

PS 34/13 EVENTUELT
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PS 27/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. OKTOBER 2013

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 2. oktober 2013 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 28/13 REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 07/13 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal - saksprotokoll fra 
Nesset kommunestyre 01.10.2013 i K-sak 76/13

RS 08/13 Møteprotokoll fra styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 06.11.2013

Orienteringssaker:

OS 11/13 eINFO 13/6 – Spørsmål om ugildhet for representanter for eierkommuner –
infoskriv fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert 16.10.2013 

OS 12/13 eINFO 13/7 – Forholdet mellom kontrollutvalgsforskriften § 19 og 
forvaltningsloven § 13 – infoskriv fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), 
datert 15.11.2013 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 29/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE 
BYGG I NESSET KOMMUNE»

Kontrollutvalgets innstilling

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av 
kommunale bygg i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de 
anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger 
og anbefalinger.
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2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 8 blir 
fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeidet med rapporten og redegjorde for 
de funn som var gjort og revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 8.

Rådmann Liv F. Husby skisserte de utfordringer kommunen har i forhold til bemanning og 
kapasitet til å utføre vedlikeholdsarbeid, samt utarbeide planer. Rådmannen redegjorde også 
for arbeidet med hovedplan for vann og avløp og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 30/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «EVALUERING AV 
INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID I NESSET, SUNNDAL OG 
TINGVOLL KOMMUNER». GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Evaluering av Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nesset, Sunndal og Tingvoll 
kommuner”. Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for problemstillingene som fremgår av 
prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen, i arbeidet med rapporten, ser nærmere på om Nesset 
kommunes økonomiske bidrag til samarbeidet står i forhold til den tjenesten kommunen får 
tilbake.
   
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 31/13 PROSEDYRER FOR VIRKSOMHETSBESØK

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk, med de 
endringer som måtte fremkomme i møtet.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget gikk igjennom det enkelte punkt i forslag til prosedyrer for 
virksomhetsbesøk. Det ble foretatt følgende endringer:
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4.2.2 Forberedelse endres til:
Sekretariatet tar kontakt med rådmann og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale med 
enhetsleder og de det er ønskelig å møte under besøket. Eventuell dokumentasjon utvalget 
ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes.

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.

4.2.3 Virksomhetsbesøket
Siste setning endres til: Det kan gis en sammenfatning/oppsummering av møtet til slutt.

4.2.4 Etterarbeid
Andre avsnitt endres til: Notatet godkjennes av utvalget og videresendes til kommunestyret til 
orientering i form av framlagt protokoll.

5. Registrering og arkivering
Første setning endres til: All fremlagt dokumentasjon oppbevares hos sekretariatet ihh. til 
Arkivlovens bestemmelser om oppbevaring.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

PS 32/13 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2014. DELTAGELSE

Kontrollutvalgets vedtak

Paul Nauste, Lars Myrset og Vigdis Fjøseid deltar på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på 
Gardermoen 5. og 6. februar 2014.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (3 voterende)

Sekretærens forslag

…..deltar på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 5. og 6. februar 2014.

PS 33/13 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Rutiner for avlegging av byggeregnskap/investeringsregnskap 
Rutiner for avlegging av sluttregnskap for investeringsprosjekt bør være nedfelt i kommunens 
sentrale styringsdokument. Nesset kommune har nedfelt sitt Reglement for 
investeringsprosjekt i Økonomireglementet. Det var forventet at arbeidet med revidering av 
rutinene skulle vært lagt fram til politisk behandling i juni 2013.
09.12.13: Rådmann orienterte og delte ut en skisse til fremdriftsplan. Det er ventet at 
reglementet skal være ferdig til politisk behandling i mai/juni 2014. 
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Videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandlingsrutiner i Nesset 
kommune
På bakgrunn av de opplysninger som kom fram i drøftingen av saken om naustområdet i 
Høvik i Nesset kommune i sept. 2012, så kontrollutvalget behov for en videre oppfølging av 
saksbehandlingsrutinene i Nesset kommune. Revisjonens videre oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i møte 18.03.2013 i sak PS 05/13. 
Kontrollutvalget ønsket å følge med på hvordan kommunens saksbehandlingsrutiner blir fulgt 
av administrasjonen og ønsket en orientering fra rådmannen mot slutten av 2013.
09.12.13: Rådmann orienterte og delte ut et notat som redegjorde for de tiltak som var 
iverksatt for å bedre kommunens saksbehandlingsrutiner. Kontrollutvalget anser saken 
som avsluttet.

Saksbehandlingsrutiner ved søknad om institusjonsplasser i Nesset kommune 
For å sikre at saksbehandlingen ved søknad om institusjonsplass er i samsvar med gjeldende 
regler og forskrifter, har Nesset kommune utarbeidet egne prosedyrer/rutiner for hvordan dette 
skal gjøres. I 2009 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjonsrapport om Saksbehandlings-
rutiner i Nesset kommune. I rapporten ble det bl.a. kartlagt om saksbehandlingen i kommunen 
oppfyller kravene i forvaltningsloven til saksbehandling og svarfrist.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunens administrasjon om hvordan 
saksbehandlingsrutinene ved søknad om institusjonsplass praktiseres i Nesset kommune. 
09.12.13: Rådmann orienterte og delte ut Nesset kommune sine reviderte prosedyrer 
for Søknad om plass i institusjon, Saksbehandling i klientsaker og Orientering til 
ansatte vedr. saksbehandlingsprosessen i Nesset kommune.
Kontrollutvalget vil se nærmere på prosedyrene og saksbehandlingsprosessen til neste 
møte.  

Nesset kommunes innkjøpspraksis og etterlevelse av lov om off. anskaffelser – ny sak
Kontrollutvalget har mottatt et brev fra firma Nordmøre Elektro A/S. I brevet ber de om svar 
på rutiner for innkjøp av tjenester i Nesset kommune. I brevet antydes det at kommunens 
praksis ved innhenting av anbud kan være brudd på innkjøpsrutinene og Lov om offentlige 
anskaffelser. Revisor har foretatt noen undersøkelser i saken og vil følge opp denne saken 
videre. Saken føres opp på oppfølgingslisten.
09.12.13: Rådmann orienterte. Se nærmere referat i sak 34/13 Eventuelt.  
Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt kopi av svarbrev til Nordmøre Elektro AS fra 
Nesset kommune.

Naustområde i Høvik Nesset kommune- manglende oppfølging av vedtak i Nesset 
formannskap og kommunestyre – ny sak
Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra
grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann Liv F. Husby redegjorde i møte 24.09.2012 for det
som var skjedd i saken. Høvik Fiskeanlegg var da solgt og ny eier hadde startet med
opprydning i området. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen 
sin side skulle få skriftlig svar fra Nesset kommune. Kontrollutvalget tok saken til orientering
og fant ikke grunnlag for å forfølge saken videre på daværende tidspunkt.
Saken ble tatt opp igjen i dagens møte da kontrollutvalget igjen var blitt kontaktet av
nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke var tilfredsstillende.
09.12.13: Rådmann orienterte. Det har vært løpende kontakt mellom rådmann og
nåværende eier av Høvik Fiskeanlegg i løpet av høsten. Det arbeides med en helhetlig
plan for området. Eier av området og hans representanter skal ha et møte med
representanter fra nausteierlaget, i desember 2013 hvor også en repr. fra kommunen
skal være tilstede. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre.

Kontrollutvalgets behandling
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Til dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen om status i følgende saker:
Rutiner for avlegging av byggeregnskap

Videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandlingsrutiner i Nesset 
kommune

Saksbehandlingsrutiner ved søknad om institusjonsplasser i Nesset kommune

Utvalget gjennomgikk de saker som står oppført på oppfølgingslisten.

Det ble fremmet forslag om oppføring av følgende ny sak på oppfølgingslisten:

Naustområde i Høvik Nesset kommune- manglende oppfølging av vedtak i Nesset 
formannskap og kommunestyre

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (3 voterende)

PS 34/13 EVENTUELT

Innkjøpsrutiner i Nesset kommune – brev fra Nordmøre Elektro AS
Kontrollutvalget har mottatt et brev fra firma Nordmøre Elektro AS, datert 05.09.2013. I 
brevet ber de om svar på rutiner for innkjøp av tjenester i Nesset kommune. I brevet antydes 
det at kommunens praksis ved innhenting av anbud kan være brudd på innkjøpsrutinene og 
Lov om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget drøftet saken i sitt møte 02.10.2013.
Kontrollutvalget har på nytt fått et brev fra klager, datert 05.12.2013 hvor det vises til 
henvendelse til Nesset kommune med spørsmål om innsyn i kommunens regelverk for 
innkjøp av varer og tjenester. Klager sier at han ikke har fått svar fra Nesset kommune på sin 
henvendelse av 18.09.2013 og 23.10.2013. 

Saken ble pånytt drøftet i dagens møte. Rådmann Liv F. Husby har mottatt brevene fra 
Nordmøre Elektro AS og vil undersøke påstanden om at firmaet ikke har fått svar fra 
kommunen.
Konklusjon:
Kontrollutvalget ber sekretæren lage utkast til et brev til Nordmøre Elektro AS. Klager vil bli 
gjort kjent med kontrollutvalgets behandling av saken og henvise til at firmaet vil få svar fra 
Nesset kommune. Dersom klager ønsker å gå videre med saken, henvises det til at klage kan 
rettes til den statlige Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser KOFA. Kontrollutvalget finner 
på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å følge denne saken videre.

Salg av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS – brev fra Nordmøre Elektro AS
Kontrollutvalget har fått brev fra Nordmøre Elektro AS, datert 27.11.2013. Leder la fram 
brevet i dagens møte. I brevet stiller Nordmøre Elektro AS spørsmål omkring saksgangen 
rundt salget/overdragelsen av installasjonsavdelingen. Firmaet har tidligere fått svar fra styret 
i Nesset Kraft AS på dette. I kontrollutvalgets møte ble det stilt spørsmål omkring lovligheten 
av styrets vedtak om salg uten at det har vært behandlet selskapets generalforsamling.
Konklusjon:  
Kontrollutvalget ber sekretæren lage et utkast til et brev til Nordmøre Elektro AS hvor det 
vises til at enkelte av hans spørsmål omkring salget vil bli tatt med i selskapskontrollen av 
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Nesset Kraft AS som kontrollutvalget bestilte i 2012. Øvrige spørsmål må klager rette til 
Nesset Kraft AS.

  
Klage på manglende svar fra kommunen vedr. krav og påkrav om utbetaling av bevilget 
tilskudd fra Utviklingsfondet for indre Nesset
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Bjørnes Gård som gjelder klage på manglende 
svar fra Nesset kommune. Saken ble lagt fram til drøfting i kontrollutvalgets møte. Leder 
refererte til saken. Rådmann Liv F Husby viste til at Nesset kommune hadde sendt svar til 
Bjørnes Gård 03.09.2013. 
Konklusjon:
Kontrollutvalget ber sekretæren lage et utkast til et brev til klager hvor det henvises til svaret 
han har fått fra Nesset kommune. Kontrollutvalget kan ikke se at det foreligger noe grunnlag 
for å gå videre inn i denne saken.

Tilbud om utleie av lager for strøsand og utstyr - Henvendelse fra Toven Eiendom AS
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra Toven Eiendom AS som gjelder firmaets tilbud til 
Nesset kommune om utleie av hall til gruslager. I vedlagte brev av 05.11.2013 beskriver 
Toven de forhold som er bakgrunnen for at de henvender seg til kontrollutvalget. Firma 
Toven Eiendom AS mener at Nesset kommunes behandling av saken er i strid med god 
forvaltningsskikk og anmoder kontrollutvalget om å vurdere saken ut fra bestemmelsene i 
Forvaltningsloven (FL) og Lov om offentlige anskaffelser (LOA). 
Saken ble drøftet i møtet hvor rådmann Liv F. Husby redegjorde for Nesset kommunes 
behandling av saken og de politiske vedtak som var fattet.
Konklusjon:
Rådmannen setter opp en oversikt over saksgangen som skal oversendes til 
kontrollutvalgssekretariatet. Kontrollutvalget ønsker at saken tas opp igjen i neste møte.
   

Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2014
Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i 
nytt år. Det kan være formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste 
møtet i inneværende år.

Kontrollutvalgets medlemmer sluttet seg til sekretærens forslag om at dato for første møte i 
2014 skal være onsdag 12. februar.  

Elektronisk møtebehandling
Fra og med 2014 vil det ikke lenger være mulig å trykke møtedokumenter ved trykkeriet i 
Molde kommune da virksomheten der opphører fra 1. desember i år. Utvalget drøftet 
forskjellige løsninger. 
Det ble konkludert med at administrasjonen sørger for at de av utvalgets medlemmer som 
ikke er medlem av kommunestyret skal få tildelt lesebrett/I-pad. 
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Paul E. Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid
leder nestleder

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær



Nesset kommune Arkiv: 252

Arkivsaksnr: 2010/639-59

Saksbehandler: John Walseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 4/14 06.02.2014

Interpellasjon - Tegning av aksjer i Eirawater AS

Vedlegg
1 Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.14 i Eirawater AS.
2 Særutskrift - Interpellasjon – Tegning av aksjer i Eirawater AS
3    Dersom møteprotokollen fra generalforsamlingen blir mottatt før møte vil den bli ettersendt.

Rådmannens innstilling

Ingen

Saksopplysninger

I forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eirawater AS 29.01.14 ble 
utarbeidet et notat datert 16.01.14 som ble lagt frem i Formannskapet 23.01.14.(se vedlegg).

I den forbindelse vedtok Formannskapet følgende:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter at de andre
aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger.
Vedtaket er gjort under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning 06.02.2014.

Saken oversendes Nesset kommunestyret for endelig vedtak.

Vurdering

For å unngå noen tvil bør en presisere i vedtaket at det er Nesset kommune ved Mardølafondet som 
kjøper aksjene i Eirawater AS. 



Notat

Til:

Fra: John Walseth

Sak nr. Dato
2010/639-55 16.01.2014

Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.14 i 
Eirawater AS.

Nesset kommune ved Mardølafondet har mottatt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i 
Eirawater AS den 29.01.14. I sak 2 som gjelder emisjon i selskapet har styret arbeidet med å 
gjennomføre en ny emisjon. Der skriver styret at Nesset kommune ved Mardølafondet har i 
vedtak i kommunestyret bekreftet tegning av aksjer. Beløpet er avhengig av hvor mange aksjer 
som blir tegnet i generalforsamlingen.

Nesset kommunestyre vedtok 05.09.13 i k-sak 71/13 følgende:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS a`kr 4,-. Dette forutsetter at det minimum 
80 % fulltegning.

Tegningsperioden var satt fra 23.08.13 til 16.09.13. Innbetaling ble satt til 25.09.13.

Med bakgrunn i dette og at det i den nye emisjonen er tegningskursen satt kr 3,00, vurderer 
rådmannen vedtaket i kommunestyret i sak 71/13 som ikke gyldig. En må derfor eventuelt gjøre 
en ny vurdering om en skal delta i den nye emisjonen. Normal saksgang i slike saker er at 
fondsstyret behandler saken først, og deretter eventuelt sender saken videre til kommunestyret for 
endelig vedtak. Frist for å tegne seg for aksjer er satt til 27.01.14. Dette er en veldig kort frist og 
det vil være vanskelig å fatte et vedtak med normal saksgang. I henhold til § 10-1nr 5. i 
aksjeloven kan ikke fristen for tegning av aksjer av fortrinnsrett etter § 10-4 være kortere en to 
uker fra avgivelse av underretning etter tredje ledd.

I tillegg står det ikke noe om hvilke beløp aksjekapitalen skal forhøyes med. Dette er ikke i 
henhold til § 10-1 i aksjeloven.

Konklusjon: Administrasjonen kan ikke foreta utbetaling av tegningsbeløp med bakgrunn i k-sak 
71/13.
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Interpellasjon – Tegning av aksjer i Eirawater AS 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014  

Edmund Morewood fremmet interpellasjon vedr. spørsmål om tegning av aksjer i Eirawater AS. 
 
Det vises til RS 5/14 Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.2014 
i Eirawater AS: 
 
På grunn av at ekstraordinær generalforsamling i Eirawater AS avholdes 29.01.14 ble 
formannskapet enig om å behandle saken under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning.  
 
Edmund Morewood og Kari Petrine F. Øverås ba om at deres habilitet ble vurdert. 
 
Edmund Morewood ble vurdert inhabil med 5 mot 1 stemme og trådte tilbake. 
Kari Petrine F. Øverås ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Mellvin Steinsvoll overtok rollen som ordfører.  
 
Under behandlingen ønsket medlemmene opplysninger om hvilke andre firma og personer som 
har bekreftet tegning av aksjer i selskapet. Med hjemmel i kommuneloven § 31 (nr. 4 og 5), 
samt off.loven § 13/forvaltningsloven § 13.1 ble møtet lukket en kort stund under denne 
orienteringen.  
 
Det var enighet om følgende: 
 

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter at de 
andre aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger.  

 
 Vedtaket er gjort under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning 06.02.2014. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014 

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter at de andre 
aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger.  
 
Vedtaket er gjort under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning 06.02.2014. 
 
 



Nesset kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2013/1183-2

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 3/14 03.01.2014

Nesset kommunestyre 5/14 06.02.2014

Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset

Rådmannens innstilling

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner som 
tilsvarer 26.455 kroner pr. år. 
De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, 
videreføres som tidligere år. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. uke 
barn nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 03.01.2014

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner som 
tilsvarer 26.455 kroner pr. år. 

De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, 
videreføres som tidligere år. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. 
mnd. barn 
nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

Saksopplysninger

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 vedtatt en maksimalsats for foreldrebetaling av en 
barnehageplass fra 01. januar 2014 på 2405 kroner pr. måned og 26.455 kroner pr. år for en 
heltidplass. 
Dette er en videreføring av satsene for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme 
reelle nivå som i 2013. Betalingssatsene for 2013 har vært en maksimalpris på 2330 kroner pr. måned 
og. 25.630 pr. år for en heltidsplass. 

Forslag til nye satser for opphold i Barnehagene i Nesset, gjelder fra 01.01.2014. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. uke 
barn nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

Justert etter prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer økningen i fulltidsplass. Nesset kommune har 
en søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og flere. 

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på ca. 50.000 kroner. 

Vurdering

Nesset kommune bør følge regjeringen forslag om maksimalpris for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset, det vil anslagsvis gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på 50.000 kroner. 



Søskenmoderasjon for foreldre/ foresatte som har flere barn i barnehagen foreslås å videreføre som 
før. 
Foreldre har blitt skriftlig informert om at det er mulighet for at satsene vil økes fra 01.01.14.

Økonomiske konsekvenser

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2014 på ca. 50.000 kroner. 

Betydning for folkehelse
Videreføring av søskenmoderasjonen vil kunne ha en økonomisk betydning for småbarnsforeldre med 
flere barn i barnehagene og vil kunne medføre at flere barn i småbarnsfamilier blir i barnehagen. 



Nesset kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2013/396-90

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 2/14 14.01.2014

Nesset formannskap 10/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre 6/14 06.02.2014

Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 
økonomiplan 2014 – 2017.

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse)
legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05



Behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014 

Rådmannen gikk igjennom den planlagte prosessen for å redusere budsjettet for 2014.  Det ble også 
orientert om den administrative prosessen og sammensetningene av arbeidsgruppene.

Uttale fra HAMU:
HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget blir 
bredest mulig. 

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014

HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget blir 
bredest mulig. 

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 
økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse)
legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05



Saksopplysninger

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 
kommunestyret 12.12.2013:

Budsjettprosess:
Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 
arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 
skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013.

Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 
på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 
og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017.

sak 57/10: 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013:

Medbestemmelse- tillitsvalgte og verneombud
1. Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, 
selv om de har ulike roller og kan ha ulike interesser å ivareta.
2. Ledere, tillitsvalgte og verneombud skal ha god felles strategisk kunnskap og bidra til å formidle 
endringsbehov og endringsmåter slik at det blir forstått av medarbeidere. Medarbeidere skal oppleve 
forutsigbarhet i forhold til prosessenes innhold, årsak og retning.
3. Medbestemmelse skal utøves på alle organisatoriske nivå i virksomheten, slik at tillitsvalgte og 
verneombud gis reell innflytelse på organisering og oppgaveløsning.

Medvirkning – Involvering av den enkelte arbeidstaker
4. Medarbeidere skal trekkes inn i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig og
involveres i størst mulig grad.
5. Forholdene skal legges til rette for medarbeideres innflytelse på organisering og oppgaveløsning 
innen eget arbeidsområde. Jo mer konkret en endringsprosess omfatter og berører forhold som har 
direkte konsekvens for den enkelte arbeidstaker, jo høyere er kravet til medvirkning.
6. På områder der medarbeideres kompetanse er særlig relevant, skal medarbeidere involveres i størst 
mulig grad ut fra faglig ekspertise. 

Informasjon
7. Ledelsen skal uoppfordret gi informasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig under behandling av 
saker slik at medarbeidernes muligheter til medbestemmelse og medvirkning blir reell.
8. Ved informasjonsopplegg i saker av stor betydning for medarbeidere har ledelsen et spesielt ansvar 
for at alle medarbeidere blir særlig godt orientert. Slike orienteringer planlegges sammen med de 
tillitsvalgte.
9. Ansatte og ledere forholder seg til informasjon i linja, det vil si at det kun er utpekte ledere og 
hovedtillitsvalgte som kan uttale seg i media. Saken skal alltid være ivaretatt internt først. 

Endring med utgangspunkt i kommunes kjerneverdier i APRIL
10. Å være løsningsorientert blir viktig i det arbeidet vi har foran oss. Vi må se om det kan finnes 
andre måter å løse oppgavene på som krever mindre ressurser. Videre må politikernes arbeidsgiver 
rolle fremheves. Pålitelighet og respekt er helt nødvendig for å skape tillit og trygghet for nødvendige 
endringsprosesser.
11. Endringsarbeidet skal være basert på tydelige mål, og resultatene skal følges opp gjennom en 
balansert prosess der arbeidsmiljø, kvalitet, brukertilfredshet og økonomiske betraktninger ses i 
sammenheng.
12. Endringsprosessen skal være lagt opp og kommunisert på en slik måte at den synliggjør en
helhetlig sammenheng og logikk.



Vurdering

For å skape balanse i økonomiplanen for perioden 2014 – 2017, vil det være helt nødvendig blant 
annet å kunne redusere driftsutgiftene i organisasjonen, og en krevende oppgave. I denne prosessen er 
det derfor viktig at politikerne, ledere og ansatte arbeider i tråd med vedtatte prinsipper for 
medbestemmelse. Disse er fundamentert på kommunens kjerneverdier, APRIL, og medbestemmelse 
gjennom ansattes representanter.
F.eks. skal ingen ansatte være utsatt for at stillinger foreslås lagt ned med benkeforslag i
kommunestyret, eller gjennom å lese om sin stilling i avisa.

Vedtatte 12 prinsipper for medbestemmelse legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i 
økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

Møte HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05

Økonomiske konsekvenser

Budsjettprosessen skal føre frem til en samlet innsparing på 2 % for økonomiperioden 2014 – 2017. 
Gjennomføring med arbeid i nedsatte arbeidsgrupper vil kunne føre til merutgifter for enkelte enheter 
da det vil være behov for innleie av vikarer for deltakere av arbeidsgrupper. 

Betydning for folkehelse



Nesset kommune Arkiv: 084

Arkivsaksnr: 2013/1100-2

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 11/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre 7/14 06.02.2014

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Vedlegg
1 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
2 Mer om regelverket for folkevalgte fra 2014
3 Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014
4 Svarskjema - ny folkevalgtordning fra 2014

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Det var enighet om følgende:

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å 
innlemme folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte, dog 
med tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å innlemme 
folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte, dog med tilpasninger 
som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.



Saksopplysninger

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. 
Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare 
gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 
2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik 
vi tidligere har varslet. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for 
folkevalgte som trer i kraft 1. januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære 
pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, 
men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte 
skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for 
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

To alternativer for kommuner og fylkeskommuner

Disse endringene medfører at kommuner/fylkeskommuner som ønsker pensjonsløsning for de folkevalgte nå 
kan velge mellom to alternativer:

1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i 
kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den 
ordinære fellesordningen for de ansatte.

2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære 
fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Kommuneloven § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså 

ikke lovpålagt å ha en slik ordning.

Kommunestyret skal ta stilling til:

 Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte 
 Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte 
 Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes 

(lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) 
 Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir 

som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den 
ordinære ordningen for ansatte.

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken pensjonsordning som 
skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefaler at valg av alternativ gjøres på langsiktig og 
prinsipielt grunnlag.

Praktisk informasjon

 Alle aktive meldes inn i ny ordning 01.01.2014. 
 Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller krav til 

medlemskap. 



 Kommunens valg er ment å være et varig valg. 
 Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner og bedrifter / 

Fellesordningen for fylkeskommuner, og er dermed forsikret for riktig uføre- og etterlattepensjon. 

Hva skjer med gammel ordning?

 Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter 
 Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel ordning 
 Arbeidsgiver skal fortsatt betale:

- Reguleringspremie
- Bruttogarantitilskudd
- Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av 
ventepenger vil ikke kunne forekomme)
- Rentegarantipremie 



Eksempler på årlig pensjonsutbetaling:

Siden nye ytelser er levealdersjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å 

være ansatt 1.1.2014

 Født 1961 (53 år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000:

Ordning for stortingsrepresentanter kr 41 855,44

Ordning som for kommuneansatte kr 65 961,40

 Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:

Ordning for stortingsrepresentanter 47 494,17

Ordning som for kommuneansatte 64 622,32

 Født 1984 (30 år), 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:

Ordning for stortingsrepresentanter 61 666,67

Ordning som for kommuneansatte 68 031,85

Kriterier ved valg av løsning

  Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning

Hva er billigst 
for 
kommunen?

BILLIGST

Det er gjennomsnittet i det totale 
fellesskapet som bestemmer premien i 
kollektive forsikringsordninger.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe 
(høyere lønn og høyere alder) enn 
gjennomsnittet i fellesordningen for de 
kommuneansatte.

Fordi premien blir utjevnet sammen 
med de øvrige ansatte i kommunen, vil 
det være billigst å melde folkevalgte inn 
i fellesordningen.

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og 
høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for 
de kommuneansatte.

Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært 
billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at 
denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av 
folkevalgte.

Hva lønner seg 
for 
folkevalgte?

MEST LØNNSOMT

Regneeksemplene viser at 
fellesordningen vil være mest lønnsom 
for de aller fleste.

I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening 
i OTP (offentlig tjenestepensjon), og avslutter 
karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-
ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto 
ordning som kommer i tillegg til opptjening i OTP.

Mulighet for 
AFP?

JA

Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning 
(mot tidligere 65 år). Som for alle andre 
i kommunen vil det væreanledning til å 
gå av med pensjon ved 65 år.

Kommunen kan for folkevalgt i tillegg 
inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år.

NEI

Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i 
Folketrygden.

(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak)



Vurdering

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
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Att. rådmann og okonomiansvarlig

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

Folkevalgte i kommunerog fylkeskommunerer i dag tilsluttet Pensjonsordningenfor folkevalgte.Denne tilsvarer
kommunenspensjonsordningfor ansatte, men med særskilte bestemmelsersom bare gjelderde folkevalgte. Kravet
til full opptjeningstider 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1.januar 2014 opphører dagens pensjonsordningog
det må velges en ny pensjonsløsningfor de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingenskyldes endringer
i forskrift om pensjonsordningerfor folkevalgtesom trer i kraft 1.januar 2014.

Etter endringene i forskriften gis det nå anledningtil å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen
for kommunens/fylkeskommunensansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få sær-
bestemmelser.Alternativt kan kommunen/fylkeskommunenvelge at folkevalgteskal innlemmesi en særskilt
pensjonsordningetter mønster av den nye pensjonsordningenfor stortingsrepresentanterog regjeringsmedlemmer.

Det medforer at kommunerffikeskommuner som onsker pensjonslosning for defolkevalgte lla kan velge mellom
to alternativer:

Innlemmelsei den ordinære tjenestepensjonsordningenfor de ansatte
Alderspensjonenvil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkes-
kommunen,men med enkeltetilpasninger. Uføre- og etterlatteytelservil også være som i den ordinære felles-
ordningenfor de ansatte.

Pensjonsordningetter monster av ordningen for stortingsrepresentanter
Alderspensjonenvil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelservil være som i den ordinære
fellesordningenfor de ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

Fra 1.januar 2014 vil alle aktive medlemmeri den nåværende pensjonsordningenfor folkevalgte i KLP bli
innmeldt i hhv. Fellesordningenfor kommunerog bedrifter eller i Fellesordningenfor fylkeskommuner,m.a.o.
meldes de folkevalgte inn i kommunen/fylkeskommunensordinære tjenestepensjonsordningi første omgang.
Det vil også bli fakturert premie sammen med denne.
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Hvis kommunen/fylkeskommunenvelger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordningsom de
ansatte, vil premien som betales være endelig.For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjons-
ordning etter mønster av ordningenfor stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli å konto og
det vil senere bli foretatt etteroppgjør.

Nærmere beskrivelse av pensjonsordningfor folkevalgte fra 2014, samt oversikt over premiesatser
følger vedlagt.

På www.klp.noInyfolkevalgtordning finnes mer informasjon. På klp.no finner dere også regelverketfor
de to alternative ordningene:

"Offentlig tjenestepensjoni KLP - Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelserfor
folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner"- for de som velger at de folkevalgteskal
innlemmesi fellesordningenfor de ansatte.
"Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner"- for de som velger
særskilt pensjonsordningetter mønster av den nye ordningenfor stortingsrepresentanter.
"Forsikringsvilkår- Offentlig tjenestepensjon i KLP" gjelder også for ny særskilt
pensjonsordningså langt de passer.

Vi ønsker å sende dere regelverketper e-post og viser i denne forbindelse til forespørsel om samtykke til
elektronisk kommunikasjoni vedlegg IIISvarskjema ny folkevalgtordningfra 2014. Dersom dere ønsker
regelverkettilsendt per ordinær post ber vi om tilbakemelding.

Senest innen utgangenav mars 2014 må kommunen/fylkeskommunenbeslutte hvilken pensjons-
ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. Vi anbefalerat valg av alternativ
gjøres på langsiktigog prinsipielt grunnlag.

Vedlagt følger et svarskjema hvor vi ber dere krysse av for ønsket alternativ løsning for de folkevalgte
gjeldendefra 1.januar 2014. Vi ber om at utfylt og signert skjema returneres oss elektronisktil;
"avtaler@klp.no" så snart dere har besluttet hvilkenordning dere ønsker, senest i løpet av mars 2014.

Dersom dere ønsker mer informasjoneller en presentasjon av ny folkevalgtordningog konsekvenser,ta
gjerne kontakt med kunde- og salgsleder for deres fylke.

Vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

didtd“^--
Marianne Sevaldsen
konserndirektør

VedleggI Mer om regelverketfor folkevalgte fra 2014
VedleggII Premie- og tilskuddssatserfor folkevalgte fra 2014
VedleggIII Svarskjema nyfolkevalgtordningfra 2014



Vedlegg I

MER OM REGELVERKET FOR FOLKEVALGTEFRA 2014

Hva skjer med den gamle pensjonsordningen for folkevalgte?

Uavhengigav valget mellomde to alternative fremtidige løsninger for folkevalgtevil de aktive
medlemmeri dagens ordning for folkevalgtebli meldt ut av denne31. desember2013. Deres opptjente
rettigheter på utmeldingstidspunktetblir stående i den gamle ordningen.Det samme gjelder pensjons-
rettighetenefor tidligere utmeldtemed oppsatte rettigheter, og for de som mottar løpendepensjoner
eller ventepenger.

Disse rettigheteneforblir forsikret i den gamle opphørte ordningen for folkevalgte,og endres ikke som
følge av endrede regler for opptjeningfra 2014. For de som har rettigheter i gammel ordning og nå blir
innmeldt i ny ordning, er det gitt regler for hvordan disse skal sees i sammenhengnår pensjonen
kommertil utbetaling.

For rettighetene i den opphørte ordningenvil følgende gjelde fra 2014:

Pensjonsgrunnlagetvil være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelseper 31. desember
2013. For folkevalgtesom har fratrådt vervet tidligere vil pensjonsgrunnlagetvære det
vedkommendehadde på det tidligere fratredelsestidspunktet.
Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleresfrem til pensjonsuttak, på samme måte som i felles-
ordningene.
Alderspensjonkan først tas ut fra fylte 65 år.
Full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid.
Levealdersjusteringog individuellgaranti.
Særskilte regler for maksimal samlet pensjon for opptjening både før og etter 1.januar 2014.

Hovedpunkter for folkevalgte som innlemmes i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte

Folkevalgtesom innlemmesi den ordinære tjenestepensjonsordningenfor kommunen/fylkes-
kommunensansatte vil få tilsvarende pensjonsrettighetersom disse, dog med tilpasninger som
følger av de særskilte bestemmelsenefor folkevalgte. For fullstendigoversikt over disse vises til
"Tillegg til vedtekter - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommunerog fylkeskommuner".
Disse finnes på www.klp.noInyfolkevalgtordning

De særskilte tilpasningersom vil gjelde for folkevalgte fra 1.1.2014 er:

Hovedintensjoneni ordningener 66 % alderspensjonetter 30 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskappå 1/3 av godtgjørelsefor full stilling.
Pensjonsgrunnlageter den folkevalgtessamlede, faste godtgjørelse.
Aldersgrensener 70 år.
AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen,mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales.
Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningenog pensjon opptjent i.h.t. nye regler
fra 1.januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens§ 7.



Hovedpunkter for den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte

Den særskilte pensjonsordningenfor folkevalgtevil være etter mønster av pensjonsordningenfor
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.For fullstendig oversikt over reglene i den nye
særskilte folkevalgtordningenfor kommuner og fylkeskommunervises til "Særskilte vedtekter -
Pensjonsordningfor folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner".Disse finnes på
www.klp.noInyfolkevalgtordning

Nedenfor følger de viktigste elementenei den nye særskilte pensjonsordningenfor folkevalgte:

Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid.
Nedre grense for medlemskappå 1/3 av godtgjørelse for full stilling.
Pensjonsopptjeningentil alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlagetopp til 7,1
grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlagetmellom 7,1 og 12 grunnbeløp.
Krav om minst ett års medlemskapfor rett til alderspensjon.
Alderspensjonenkan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år.
Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon.
Alderspensjonenskal levealdersjusteres.Det leggestil grunn at totalsummen man får i pensjon
blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år.
Pensjonenfastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningenpå uttakstidspunktet.
Eventuellopptjeningav pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne
fastsettes årlig.
Rett til uføreytelseretter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte.
Ved opptjeningstidforut for 1.januar 2014 blir denne medlemstidenomregnet til 30-deler ved
at tiden deles på 16 og ganges med 30.
Rett til ektefellepensjonog barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjons-



ordningenfor ansatte. Medlemstidenomregnes på samme måte som for uføreytelser.
Pensjonsbeholdningenreguleres årlig i samsvar med lønnsvekstenfrem til uttak av alders-
pensjon.
Pensjonenereguleres på samme måte som i folketrygden.

Generelt om nytt regelverk

Premie
Premienefor folkevalgtesom skal omfattes av den ordinære Offentligetjenestepensjonsordningen
omfatter de samme prernieelementerog kreves inn sammenmed premie for andre omfattet av denne
ordningen. For en nærmere beskrivelse av premieberegningen,utjevning,betaling, konsekvenserav
misligholdmv. viser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP §§ 11-16, som er
tilgjengeligpå klp.no.

Endring
Forsikringstaker kan ikke foreta endringer i pensjonsordningfor folkevalgte. KLP kan i forsikrings-
tiden gjennomføreendringer i premier, omkostningstillegg,forsikringsavtalen, samt vilkår og vedtekter
som regulerer avtaleforholdet,når forholdenetilsier at slike endringerer nødvendige,jf. Forsikrings-
avtaleloven § 19-8.

Oppsigelse - Flytting
Forsikringstaker kan si opp pensjonsordningfor folkevalgtemed to måneders frist til opphør
ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved flytting gjelder reglene i Forsikrings-
virksomhetslovenkapittel 11. For ytterligere informasjonom oppsigelseog opphør av den offentlige
tjenestepensjonsordningenviser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP §§ 21,22
og 24, som er tilgjengeligpå klp.no.



Vedlegg II

PREMIE- OG TILSKUDDSSATSERFOR FOLKEVALGTEFRA 2014

For de som velger å innlemmede folkevalgte i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte vil
premiesatsenebli de samme som i Fellesordningenfor kommunerog bedrifter, og som tidligere
meddelt i vårt premieskriv av 1. september i år.

For 2014 vil også de kommuner/fylkeskommunersom velger særskilt ordning for de folkevalgte,bli
belastet premie og tilskudd for disse som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte. Eventuelle
pensjonstilfellerberegnes og utbetales imidlertid i samsvar med regelverketfor den særskilte pensjons-
ordningenfor folkevalgte. Forskjelleni pensjon som er forsikringsmessigdekket (ved innbetalt premie)
og den pensjon som utbetales avregnes mot bruttogarantien.

Eventuelletablering av særskilt pensjonsordningfor folkevalgte i kommunerog fylkeskommunersom
velger pensjonsordningetter mønster av stortingspensjonsordningen,er betinget av at denneordningen
får tilslutning av relativt mange kommunerifylkeskommuner.Dette fordi enhver forsikringsløsningmå
ha et minimumantall forsikrede. KLP vil fra 2014 melde alle de folkevalgte inn i den ordinære pensjons-
ordningenfor de ansatte i kommuner/fylkeskommuner.For de som har valgt særskilt pensjonsordning
for folkevalgtevil det være en forskjell mellomden pensjonen som er forsikringsmessigsikret (ved
innbetalt premie) og den pensjonensom skal utbetales. Denne forskjellenvil vi som nevnt avregne mot
bruttogarantien i 2014. Høsten 2014 vil det bli vurdert å etablere en ny løsning fra 2015, for de som
velger særskilt pensjonsordningfor folkevalgte.Det kan da bli aktuelt å foreta et engangsoppgjør basert
på forskjellenmellom2014-løsningenog den eventuellenye løsningen.Det er grunn til å anta at
premienivået i en eventuellny forsikringsordningvil liggenoe høyere enn satsene for 2014.

Premiesatser 2014 - aktiv pensjonsordning folkevalgte

Premie- og tilskuddssatser i prosent av
pensjonsgrunnlaget- Fellesordningenfor
kommunerog bedrifter

2014

Forsikringspremie 8,59%
TermintiIlegg 0,17%
AdministrasjonstiIlegg 0,40%
Administrasjonsreservepremie 0,17%
Bruttogaranti 1,10%
Sum 10,43%
- Arbeidstakers andel 2,00%
Sum arbeidsgivers andel 8,43%
Tidligpensjon(85-årsregel og AFP 65-66) 1,00%

Tilskudd til Overforingsavtalens Sikringsordning og evt. kontingent til Pensjonskontoret kommer i tillegg og
fl-emkommer på åretsforste kvartalsfaktura.

Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent
av premiereserven- Fellesordningenfor
kommunerog bedrifter

Reguleringspremie
Rentegarantipremie

2014

5,00%
0,18%

Rentegarantipremie er prisen for forsikringsselskapets garanterte minimumsavkastning til kundene. Vårt
anslagfor rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefolje som i 2013.



Premiesatser 2014 - opphørt pensjonsordning folkevalgte

Arbeidsgivervil fremover bli belastet følgende premie- og tilskudd for den opphørte ordningen:

Bruttogarantitilskudd
Tilskudd til allerede løpende ventepenger
Reguleringspremie
Rentegarantipremie

Premie-og tilskuddssatseri prosentav forsikret 2014
alderspensjonsbeløp- Pensjonsordningenfor
folkevalgte

Bruttogaranti 2,00%
Ventepenger 4,30%

Sum arbeidsgiver 6,30%

Bruttogaranti beregnes av sum forsikret alderspensjonsbeløpfor folkevalgte i deres ordning. Dette
utgjør per oktober 2013:
kr 425 412.

2) Tilskudd ventepengerberegnes av forsikret alderspensjonsbeløpfor folkevalgteunder pensjonsalder i
deres ordning. Dette utgjør per oktober 2013:
kr 923 968.

Prognosepremie-og tilskuddssatseri prosentav 2014
premiereserven

Reguleringspremie 4,10%
Rentegarantipremie 0,18%

Vi minner om at alle satserfor bruttogaranti, ventepenger, reguleringspremie og rentegarantipremie
er prognoser. Endelig oppgjorfor disse blirforst foretatt etter årets slutt og nærmere spesifikasjon vil

.freinkomme i kontoutskriften dere mottar i mai hvert år.



Vedlegg III

Skjemaetbes returnertKLPsompdf-fil
til vår e-postadresse:

avtaler@klp.no

Forsikringstakernr.: 01543 001

SVARSKJEMA NY FOLKEVALGTORDNING FRA 2014 - Svarfrist 01.04.2014

Valg av ny pensjonsordningfor de folkevalgte gjeldende fra 1.1.2014

Kryss avfor valgte alternativ nedenfor:

Alternativ 1

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommuneinnlemmesi pensjonsordningenfor våre ansatte i KLP.

Samtidig inngås avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte (sett kryss hvis dette ønskes som tillegg i avtalen).

Alternativ 2

Folkevalgte i vår kommune/fylkeskommuneinnlemmesi særskilt pensjonsordningfor folkevalgte i KLP,
etter mønster av pensjonsordningenfor stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Vilkår og vedtekter per e-post

Vi ønsker å sende dere forsikringsvilkår,vedtekter og eventuellavtale som gjelder for pensjons-
ordningeni KLP per e-post. Kryss av og fyll ut e-postadresse dersom dere samtykker til dette.

E-postadresse:

Nesset Kommune

Sted. dato Underskrift av Dersonsom kan forDliktekommunen/fvlkeskommunen



Nesset kommune Arkiv: A75

Arkivsaksnr: 2014/11-2

Saksbehandler: Toril Melheim Strand

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 12/14 23.01.2014

Nesset kommunestyre 8/14 06.02.2014

Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen

Vedlegg
1 Framlegg til vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen

(ettersendt formannskapets medlemmer 20.01.2014).
2 Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole, datert 22.01.2014

(ettersendt formannskapets medlemmer 23.01.2014)

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt framlegg til 
vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
1. Ordføraren varaordføraren
2. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

./. Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole datert 17.01.2014 ble distribuert til møtedeltakernes 
iPad 20.01.2014



./ Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole, datert 22.01.2014, ble distribuert til møtedeltakernes 
iPad 23.01.2014

Arild Svensli fremmet forslag om at vedtektenes § 2, andre ledd skal være som i utkast datert 
17.01.2014:

Eresfjord Folkehøgskole skal vere ein frilynt folkehøgskole med eit opplæringstilbod for 
ungdom og eventuelt vaksne, i samsvar med dei grunnleggjande tradisjonar for slike skolar, og 
med vekt på freds- og menneskerettsarbeid. 

Svenslis forslag fikk 1 stemme og falt. 6 stemte imot.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt framlegg til 
vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
3. Ordføraren varaordføraren
4. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 50/13 «Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av 
stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen» den 20. juni 2013 dette vedtaket:

«Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.

Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om styrerepresentasjon
og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 2014,
set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til same formål,
søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde kontorplass for stiftinga.»

I hausthalvåret 2013 valde prosjektgruppa å prioritere og få på plass dei ideelle eigarane først, dei som 
skal delta i driftsselskapet/ stiftinga Eresfjord folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen (EFfm). 



Det er dei ideelle eigarane som skal vere med å sikre at innhaldet i skolen blir i tråd med overordna 
målsetting. 

75 % av stiftingskapitalen frå dei tilspurde er på plass. I tillegg har vi så langt fått tilsegn om 18 000 kr
frå to organisasjonar og nokre privatpersonar etter utsendinga av husstandskriv i november. Vi ventar
på fleire svar og vonar å komme i hamn med dei obligatoriske 100 000 kr før stiftingsmøtet, som 
førebels er fastsett til den 13. februar 2014. Styret i den nyoppretta stiftinga vil då stå som søkar av ein 
ny og forbetra søknad før 1. april 2014.

Dette er oversikt over dei som har fått søknad og status for svar for dei som vil vere medstiftarar pr. 
16.01.14:

• Nesset kommune   35’ Ok 35’ vedtak 20.06.13
• Møre og Romsdal fylkeskom.  10’ saka utsett 10.12.13
• Bjørnsonfestivalen   10’ Ok 10’ vedtak 20.09.13
• Norsk Folkehjelp  avd. Nesset 10’      Ok 10’ vedtak 30.09.13
• Amnesty International      10’ ventar på svar
• Molde og Romsdal Turistfor.    5’ ventar på svar
• Eira Ungdomslag                4’ Ok 4’ vedtak 29.08.13
• Vårsol 4H        4’ Ok 4’ vedtak 09.09.13
• Eresfjord Musikklag     4’ Ok 4’ vedtak 05.09.13
• Eresfjord Idrettslag     4’ Ok 4’ vedtak 13.09.13
• Eresfjord Bygdalag        4’ Ok 4’ vedtak 20.09.13
Nye:
• Private Ok   2’ i grunnkap. + 1’ i gåve/ tilskot
• Nesset Fjellstyre Ok 10’ vedtak 12.12.13
• Lions Club Nesset  Ok   5’ vedtak 16.01.14

Stiftelseskapital (eigarfordeling):100’ ok 92.000 kr

Vi ventar på svar og vonar fleire både private og organisasjonar vil melde seg.

Vedtekter for stiftinga EFfm

Det er stiftelsesmøtet som bestemmer vedtektene for den nye stiftinga, men kommunestyret vil som 
den største eigaren ha stor innverknad på dette vedtaket. Utkast til vedteker er lagt ved saka.

Merknad:
I saksutgreiinga til sak F-128/13 (21.nov.) står det «No har den avgåtte regjeringa lagt fram forslag til 
statsbudsjett. Der vart det ikkje opna for nokon av dei sju nye folkehøgskulane som hadde søkt om å få 
starte opp. Det er heller ikkje truleg at den nye regjeringa vil endre på det i sitt første budsjett.»
I ettertid kan vi konstatere at dette stemmer ikkje lengre. I avisa Fedrelandsvennen kan vi lese «Når 
Kristiansand Folkehøyskole starter opp i 2015, vil tjue plasser være forbeholdt unge mødre og elever 
som har droppet ut.» På nettstaden til Norges Kristelege Folkehøgskolelag står det:
«Ny folkehøyskole i Kristiansand: Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) får penger til å etablere en 
folkehøyskole for unge mødre. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) opplyser at det er klart i dagens borgerlige 
budsjettavtale med regjeringen.»
Kristiansand Folkehøgskole har søkt sidan 2003. Dei stod fremst i den køen som er sortert etter 
søknadstidspunkt. Det er gledeleg å konstatere at det er vilje til å satse på nye folkehøgskolar. 

Vurdering

I høve departementet og andre beslutningstakarar vi vil ha med på laget, er det viktig å synleggjere
både vilje, evne og idealisme for prosjektet. Ei nyoppretta stiftinga samansett av både offentlege, 
private og ideelle eigarar vil synleggjere det. 



Kommunen blir største eigar i stiftinga. Det er då rimeleg at kommunen krev å få styreleiar og ein 
styremedlem. Dersom ordføraren blir valt vil kommunestyret kunne følgje utviklinga tett og det vil 
vere uavhengig av kor mange år det måtte gå før vi får ja på søknaden.

Avtalen som er inngått med Eira Gjestegård varer fram til 31.12.2015. Dersom vi ikkje har fått ja før 
det tid, vil kommunestyret måtte ta stilling til korleis vi skal handtere søknaden vidare.

Økonomiske konsekvenser

Etter § 14 i stiftingslova er det krav om minimum 100 000 kr i grunnkapital, årleg rekneskap, revisjon, 
registreringsgebyr og eit årleg beløp til stiftelsestilsynet. For små stiftingar er registreringsgebyret 970 
kr og årleg beløp 650 kr/år. Kommunestyret har tidlegare gjort vedtak om å gå inn med 35.000 kr av 
grunnkapitalen. Det som er nytt i denne saka, er siste punktet i framlegg til vedtak: «Ordføraren får 
fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 10.000 kr for å oppfylle stiftingskravet på 100.000 
kroner». Dette fordi vi ikkje har fått på plass meir enn 87.000 kr i grunnkapital pr 16.1.14.

For at stiftinga skal kunne halde fram arbeidet er det viktig å ein dagleg leiar som har tid og ressursar 
til å drive arbeidet. Kommunestyret har sikra ei 30% stilling fram til utgangen av april. Styret i 
stiftinga må vurdere situasjonen vidare framover.

Betydning for folkehelse
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Vedtekter	for	stiftinga	Eresfjord	Folkehøgskole,	freds- og	menneskerettsskolen. Side	1

Vedtekter for Eresfjord Folkehøgskole, 
freds- og menneskerettsskolen.

§ 1 Namn 

Stiftinga sitt namn er Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

§ 2 Formål 

Stiftinga sitt formål er å opprette og drive folkehøgskole i samsvar med dei lover og offentlege 
føresegner som til ei kvar tid gjeld for drift av folkehøgskolar.

Eresfjord Folkehøgskole skal vere ein frilynt folkehøgskole med eit opplæringstilbod for ungdom
og eventuelt vaksne, i samsvar med dei grunnleggjande tradisjonar for slike skolar, og med vekt 
på freds- og menneskerettsarbeid. 

Innafor stiftinga sitt formål skal skolen óg kunne drive kurs- og konferanseverksemd. 

§ 3 Nærare reglar for drifta av skolen 

I samsvar med paragraf 2 i vedtektene skal det utarbeidast nærare reglar for drifta av skolen. 
Regelverket skal utarbeidast av styret og berre styret kan endre regelverket.

§ 4 Forretningskontor 

Stiftinga sitt forretningskontor skal liggje i Nesset kommune. 

§ 5 Stiftinga sin grunnkapital 

Stiftinga sin grunnkapital skal vere kr. 100.000 – eitthundretusen kroner 00/100. 

Stiftinga kan motta ytterlegare midler utover avkastinga på grunnkapitalen etter samtykke frå 
styret eller etter retningsliner fastsett av styret. 

Stiftinga kan ikkje motta midlar dersom det er knytt vilkår til disponering av midlane som er i 
strid med stiftinga sitt formål. 



Vedtekter	for	stiftinga	Eresfjord	Folkehøgskole,	freds- og	menneskerettsskolen. Side	2

§ 6 Årsmøtet 

Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Styret kallar inn til årsmøte med 
minst to vekers varsel. Alle som er medstiftarar har møterett og stemmer med den styrken dei har i 
stiftinga.

Årsmøtet skal: 
a. Godkjenne årsmelding og rekneskap for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen (EFfm). 

b. Godkjenne framlegg til budsjett for stiftinga EFfm.

c. Velje leiar for stiftinga EFfm når denne er på val. 

d. Velje styremedlemmar med varamedlemmar til stiftinga EFfm når desse er på val. 

f. Handsame eventuelt andre saker som styret legg fram for årsmøtet. 

§ 7 Styret 

7.1 Stiftinga skal ha eit styre på 5 til 7 medlemmar. Av styret sine medlemmar skal folkehøgskolen 
sine fast tilsette ha rett til å peike ut eitt styremedlem. Skolens rektor skal vere fast medlem av 
styret.  Elevrepresentanten valt etter lov om folkehøgskolar, skal ha møte- og talerett i stiftinga 
sitt styre. 

7.2 Nesset kommune peikar ut 1 til 2 styremedlemmar der ordføraren er den eine. Nesset 
kommune får styreleiaren dersom kommunestyret ønskjer det. 

7.3 Dei andre medstiftarane fremjar sine styrekandidatar i god tid før årsmøtet, til dagleg leiar/ 
styreleiar. Dei får 2 til 3 styremedlemmer som blir valde på årsmøtet etter innstilling frå styret.
Minst ein av dei skal representere Bjørnsonfestivalen, Norsk Folkehjelp eller Amnesty 
International dersom desse framleis er medstiftarar.

7.4 Valperioden er på fire år, men gjerne slik at utskifting for dei organisasjonsvalde 
styremedlemmane er midt i mellom to kommunestyreval.

§ 8 Dagleg leiar 

Dagleg leiar av stiftinga skal vera Eresfjord Folkehøgskole sin rektor. 

§ 9 Teikning og prokura 

Styret sin leiar eller to av dei andre medlemmane i styret, teiknar for stiftinga sitt firma. 
Dagleg leiar skal ha prokura. Styret kan elles gjere vedtak om prokura og spesialfullmakter. 

§ 10 Andre forhold 

For spørsmål som ikkje er dekte av vedtektene, gjeld reglane i Lov om stiftingar av 

01.01.2005 med vedtekne Forskrifter.
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Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Side 1 
 

Vedtekter for Eresfjord Folkehøgskole, 
freds- og menneskerettsskolen.  
 
§ 1 Namn  
 
Stiftinga sitt namn er Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. 
 
 

§ 2 Formål  
 
Stiftinga sitt formål er å opprette og drive folkehøgskole i samsvar med dei lover og offentlege 
føresegner som til ei kvar tid gjeld for drift av folkehøgskolar. 
 
Eresfjord Folkehøgskole skal vere ein frilynt folkehøgskole med eit opplæringstilbod for ungdom 
og eventuelt vaksne, i samsvar med dei grunnleggjande tradisjonar for slike skolar, og med vekt 
på freds- og menneskerettsarbeid.  
 
Innafor stiftinga sitt formål Skolen skal skolen óg kunne drive kurs- og konferanseverksemd.  
 
 

§ 3 Nærare reglar for drifta av skolen  
 
I samsvar med paragraf 2 i vedtektene skal det utarbeidast nærare reglar for drifta av skolen.  
Regelverket skal utarbeidast av styret og  berre styret kan endre regelverket.  
 
 

§ 4 Forretningskontor  
 
Stiftinga sitt forretningskontor skal liggje i Nesset kommune.  
 
 

§ 5 Stiftinga sin grunnkapital  
 
Stiftinga sin grunnkapital skal vere kr. 100.000 – eitthundretusen kroner 00/100.  
 
Stiftinga kan motta ytterlegare midler utover avkastinga på grunnkapitalen etter samtykke frå 
styret eller etter retningsliner fastsett av styret.  
 
Stiftinga kan ikkje motta i mot midlar dersom det er knytt vilkår til disponering av midlane som er 
i strid med stiftinga sitt formål.  



Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Side 2 
 

§ 6 Årsmøtet  
 
Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Styret kallar inn til årsmøte med 
minst to vekers varsel. Alle som er medstiftarar har møterett og stemmer med den styrken vekta 
dei har i stiftinga. 
 
Årsmøtet skal:  
a. Godkjenne årsmelding og rekneskap for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen (EFfm).  
b. Godkjenne framlegg til budsjett for stiftinga EFfm.  
c. Velje leiar for stiftinga EFfm når denne er på val.  
d. Velje styremedlemmar med varamedlemmar til stiftinga EFfm når desse er på val.  
f. Handsame eventuelt andre saker, t.d. innkomne saker frå stiftarane, som styret legg fram for 
årsmøtet.  
g. Velje ein valkomité på 3 personar 
 
 

§ 7 Styret  
 
7.1 Stiftinga skal ha eit styre på 5 til 7 medlemmar. Av styret sine medlemmar skal folkehøgskolen 
sine fast tilsette ha rett til å peike ut eitt styremedlem. Skolens rRektor skal vere sekretær for fast 
medlem av styret.  Elevrepresentanten valt etter lov om folkehøgskolar, skal ha møte- og 
talerettvere fast medlem i stiftinga sitt styre.  
 
7.2 Nesset kommune peikar ut 1 til 2 styremedlemmar der ordføraren er den eine. Nesset 
kommune får styreleiaren dersom kommunestyret ønskjer det.  
 
7.3 Dei andre medstiftarane fremjar sine styrekandidatar i god tid før årsmøtet, til dagleg leiar/ 
styreleiar. Dei får 2 til 3 styremedlemmer som blir valde på årsmøtet etter innstilling frå 
styretvalkomiteen. Minst ein av dei skal representere Bjørnsonfestivalen, Norsk Folkehjelp eller 
Amnesty International dersom desse framleis er medstiftarardei idelle organisasjonane som er 
medstiftarar.  
 
7.4 Valperioden er på fire år, men gjerne slik at utskifting for dei organisasjonsvalde 
styremedlemmane er midt i mellom to kommunestyreval. Elevrepresentanten blir valt for eitt 
skoleår. 
 
7.5 Styret tilset dagleg leiar/ rektor.  
 
 

§ 8 Dagleg leiar  
 
Dagleg leiar av stiftinga skal vera vere rektor ved Eresfjord Folkehøgskole sin rektor.  
 
 

§ 9 Teikning og prokura  
 
Styret sin leiar eller to av dei andre medlemmane i styret, teiknar for stiftinga sitt firma.  
Dagleg leiar skal ha prokura. Styret kan elles gjere vedtak om prokura og spesialfullmakter.  
 



Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Side 3 
 

 

§ 10 Andre forhold  
 
For spørsmål som ikkje er dekte av vedtektene, gjeld reglane i Lov om stiftingar av 
01.01.2005 med vedtekne Forskrifter. 
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trekt

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 17.01.2014 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nesset kommune vedtar med 
hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12  reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde, med 
reguleringsbestemmelser datert 09.01.2013, og plankart alternativ nr II, med følgende endringer av 
reguleringsplankartet   
1. Eksisterende vannposter blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg.

Tiltakshaver må endre plankartet i henhold til vedtaket og gjeldene SOSI- format. 

Saksopplysninger

Bjørn Ketil Myrset har på vegne av grunneier utarbeidet reguleringsplan for hyttebygging i området 
mellom Meisalvatnet og Kvennsetvatnet. Planarbeidet ble startet opp i 2010. Planforslaget har vært 
oppe til politisk behandling flere ganger, og følgende vedtak er fattet:

Sak 062/2013, Nesset kommunestyre, møte 20.06.2013



Det vises til reviderte reguleringsplanbestemmelser, plankart for Kvennsetfjellet hyttefelt datert 17.06.2013, og møte 
mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nesset kommune den 30. 05.2013. 

Nesset kommune vedtar fremlagte forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hyttefelt. Det forutsettes at tidligere 
innsigelser avklares med fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Sak 042/2013, Nesset formannskap, møte 16.05.2013
Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før tiltakshaver tar en ny 
gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr II, med følgende 
endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når innsigelsene fra sektormyndighetene er 
innfridd og trukket.  
1. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg eller LNF

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommunen og 
tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger på de innkomne innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i 
formannskapet 06.06.2013 og sluttbehandles i kommunestyret 20.06.2013.

Sak 117/2012, Nesset formannskap, møte 22.11.2012
I medhold av plan – og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan av 13.09.12 for Kvennsetfjellet ut til 
offentlig ettersyn. Både planalternativ nr. I og planalternativ nr II er med i høringen.

Sak 091/2011, Nesset formannskap, møte 08.09.2011
Det vises til forslag av 10.04.2011– samlet beskrivelse og bestemmelser til reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Nesset kommune anbefaler grunneier av eiendom GID 043/001 å foreta en ny vurdering av oppstartsmeldingene gitt av 
Nesset kraft, fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og NVE. 

Nesset kommune vil ikke ta stilling til vedtak om offentlig ettersyn før planarbeidet er utført i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-3.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev av 22.07.2013 påpekt at innsigelsen knyttet til 
byggehøyde og utforming ikke er trukket og vedtak i k-sak 062/2013 ikke er rettsgyldig. 

Vurdering

Rådmannen har vært i kontakt med planavdelingen hos Fylkesmannen og drøftet 
reguleringsbestemmelsene. Rådmannen vil påpeke at utforming av reguleringsbestemmelsene for 
hytteområdet er noe spesiell, men har likevel kun valgt å endre nødvendige bestemmelser slik at 
innsigelsen fra Fylkesmannen kan trekkes. Det dreier seg om å beskrive mønehøyde over opprinnelig 
terreng og takflater med avvikende møneretning. 

Rådmannen vil og påpeke at kommunen bør holde fast på Nesset kraft sin virksomhet i området og at 
tiltakshaver må justere plankartet i henhold til vedtak i f-sak 042/2013.

- Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg 
eller LNF.

Økonomiske konsekvenser
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Reguleringsbestemmelser – Kvennsetfjellet

1. FELLESOMRÅDET
Fellesområdet som er avsatt ved Teppinga kan brukes til felles grillplass samt til 
fellesbygg/gapahuk i tilknytning til denne.

2. NAUSTTOMTENE
2.1 Naustområdene er avsatt til naust hvor hver nausttomt skal ha en bredde på tre meter 

langs strandlinjen.
2.2 Naustene skal ha vanlig saltak med møneretning 90 grader på strandlinja
2.3 Takvinkel skal være 1:2 eller ca 27 grader.
2.4 Mønehøyde kan være maksimum 3 meter fra dørstokk naustdør.
2.5 Naustene må være konstruert og plassert slik at det er nødvendig hensyn til at ved isgang 

o pålandsvind kan is bli skjøvet inn på land.

3. HYTTETOMTENE 
3.1 Det skal være tillatt med inntil tre bygninger på hver hyttetomt
3.2 Det skal være en minimum byggeavstand på 4 meter fra nabogrense på hver hyttetomt
3.3 BYA kan være på maksimalt 120 m2 per hyttetomt. Terrasser over 0,5 meter fra 

opprinnelig terreng regnes med i BYA. 
3.4 Største bygningen på hver tomt kan være maksimalt på BYA 100 m2

3.5 Nest største bygning kan  være maksimalt BYA på 30 m2

3.6 Alle bygninger skal ha saltak.
3.7 Hovedmøneretningen skal følge hovedvindretningen for alle bygningene på 

hyttetomtene. Takflater med avvikende møneretning kan være inntil 1/3 av takflaten.
3.8 Hovedmøneretningen skal være parallell med langveggen på bygningene.
3.9 Maksimal mønehøyde kan være på 5,5 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. 

3.10 Bygningene må plasseres på tomta slik at de ikke unødig lager snøproblemer for 
nabobygningene på naboeiendom på lesiden.

3.11 Takvinkel skal på alle bygg tilsvare «kvartingsrøst», dvs ca 27. grader.
3.12 Eventuelle terrasser kan ligge maksimalt 80 cm over terreng. 
3.13 Vindustype skal være tradisjonell småruter.
3.14 Det er ikke tillatt med direkte utvendig belysning. Det innebærer at alle utvendig 

lamper må være avskjermet slik at de ikke lyser utenfor tomtegrensen for å unngå at 
stjernehimmelen og nattsynet blir forstyrret. 

3.15 Eventuelle grunnmurer eller andre konstruksjoner av betong skal være forblendet 
med naturstein eller treverk.

3.16 Det skal være tillatt med innleggelse av vatn, dog ikke vannklosett. Avløp for 
gråvann må gå igjennom godkjent avløp for enkelthytter. 

3.17 Alle sår i naturen som måtte oppstå under byggeperioden, skal være stelt i stand 
med stedegen overflatejord.

4. NESSET KRAFT
4.1 Nesset Kraft disponerer nødvendig areal rundt sine anlegg, herunder nedgravd 
rørledning, demning, teppingshus og overløp.

5. ØVERIG AREAL I REGULERINGSOMRÅDET
5.1 Områdene mellom tomtene forblir LNF-område
5.2 Det kan være tillatt å etablere brønner i dette området



5.3 Etablerte stier i området forblir upåvirket av denne planen, herunder stien som går 
gjennom området mot fjellene i sør. Stier kan ikke opparbeides til veier, men begrenset 
bortveting av vann og nedlegging av heller i fuktige partier aksepteres. 

Revidert 09.01.2014 – Nesset kommune



Nesset kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2010/267-53

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 62/13 20.06.2013

Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II

Vedlegg
1 524689_REG_Kvennsetfjellet 1-2000_Alternativ-2
2 Reguleringsbestemmelser 17062013
3 Referat fra møte 30 mai 13 med FMMR og MRFK
4 Særutskrift - Sluttbehandling - Reguleringsplan for 

Kvennsetfjellet hytteområde

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 20.06.2013.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Det vises til reviderte reguleringsplanbestemmelser, plankart for Kvennsetfjellet hyttefelt datert 
17.06.2013 og møte mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nesset 
kommune 30.05.2013. 

Nesset kommune vedtar fremlagte forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hyttefelt. Det 
forutsettes at tidligere innsigelser avklares med fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Det vises til reviderte reguleringsplanbestemmelser, plankart for Kvennsetfjellet hyttefelt datert 
17.06.2013, og møte mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nesset kommune den 
30. 05.2013. 



Nesset kommune vedtar fremlagte forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hyttefelt. Det 
forutsettes at tidligere innsigelser avklares med fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Saksopplysninger

Formannskapet i Nesset behandlet i møte 16.05.2013, under sak 042/13 merknader fra offentlig 
ettersyn av forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde. Det ble fattet følgende vedtak:

” Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før 
tiltakshaver tar en ny gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr II, 
med følgende endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når 
innsigelsene fra sektormyndighetene er innfridd og trukket.  

1. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg 

eller LNF

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommunen og tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger på de innkomne 
innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i formannskapet 06.06.2013 og sluttbehandles i 
kommunestyret 20.06.2013.”

Møte med mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nesset kommune ble avholdt 30. 
mai 2013.  

Vurdering

Tiltakshaver har endret reguleringsbestemmelsene noe i forhold det som ble sendt ut til offentlig 
ettersyn. Rådmannen mottok nytt plankart og reguleringsbestemmelser 18/19. juni og har ikke hatt 
mulighet for å sende disse til fylkesmannen for å få avklart om innsigelsene nå kan trekkes. 

Rådmannen registrerer at arealet ved demningen i endret plankart fortsatt er avsatt til 
utbyggingsområde Fritids og turistformål. Formålsgrensa må etter rådmannens vurdering trekkes slik 
at den ikke omfatter demningen og avmerket stier som krysser Meisalelva, jfr pkt nr. 4 i f-sak 42/13. 

Ut fra formelle forhold vil ikke rådmannen fremme innstilling om godkjenning av 
reguleringsplankartet før tiltakshaver sine endringer er sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for 
avklaring av innsigelsene.   

Økonomiske konsekvenser



Betydning for folkehelse



Saksbehandlar, innvalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

22.07.2013
Dykkar dato
10.07.2013

Vår ref.

2010/7137/BJOT/421.4
Dykkar ref.

Nesset kommune 2oLD h6f

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune.
Reguleringsplan Kvennsetfjellet hyttefelt. Vurdering av motsegn.

Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 10.07.2013, der De sender over kommunestyret
sitt vedtak 20.06.2013 om godkjenning av reguleringsplan for Kvennsetfiellet hyttefelt.

Det låg føre motsegn til planen frå Møre og Romsdal fylkeskommune (brev av 24.04.2013)
og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (brev av 24.04.2013). Motsegnene var ikkje trekt før
kommunestyret fatta sitt vedtak. Kommunestyret har difor sett som føresetnad for vedtaket at
planen innfrir motsegnene: «Detforutsettes at tidligere innsigelser avklares medftlkes-
kommunen og Fylkesmannen». Fylkeskommunen har trekt si motsegn i brev av 12.07.2013.

Vurdering av motsegna
Planen vart drøfta i møte mellom kommune, tiltakshavar, fylkeskommunen og Fylkes-
mannen 30.05.2013, og ein vart einige om hovudtrekka for korleis planen kunne ta omsyn
til dei innvendingane som låg føre. Dette er seinare følgt opp i ei rekke e-postar mellom
partane. Fylkesmannen si seinaste tilbakemelding på utkast til føresegner var i e-post
11.06.2013, der vi m.a. gav ein del innspel til korleis storleik og utforming av hyttene
burde vere.

Det har også vore korrespondanse med tiltakshavar knytt til turløypa gjennom området og
moglege ulemper som følgje av nærleik til hyttetomter. I vår motsegn bad vi om at stien
sørover langs Meisalvatnet må visast i planen, og tomteplasseringa må justerast etter
dette. Stien er no vist i planen. Det kan også sjå ut til at hyttetomt 34 er trekt nokre få
meter bort frå stien. Vi vil framleis rå til at ein aukar denne avstanden noko, men
Fylkesmannen vil trekke si motsegn på dette punktet.

Føresegnene som ligg til grunn for kommunen sitt vedtak bryt på nokre sentrale punkt
med dei innspela vi gav, m.a. mønehøgde og byggeskikk. Dette er element vi har vektlagt
sterkt i fråsegn og drøftingar, ut i frå det svært opne landskapet på Kvennsetfiellet.
Fylkesmannen finn derfor ikkje grunnlag for å trekke motsegna på dette punktet.

Kommunen si sakshandsaming
Vi pliktar også å gi kommunen ei tilbakemelding på dei formelle sidene ved kommunestyret
sitt vedtak. Den rettslege verknaden av ei motsegn er at kommunen sitt planvedtak ikkje blir
rettsleg bindande. Formelt er det da berre Miljøverndepartementet som har myndighet til å
gjøre vedtak når motsegner ikkje er avklara. (jfr rundskriv T-5195frå

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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Miljøverndepartementet om «Innsigelser i plansaker»). Det er difor uheldig at
kommunestyret fattar vedtak før eventuelle motsegner er avklart.

Konklusjon
Fylkesmannen trekk si motsegn når det gjeld forholdet til turstien og
tomteplasseringar langs denne.
Fylkesmannen opprettheld motsegna til byggehøgde og utforming.
Konsekvensane av dette er at kommunestyret sitt vedtak 20.06.2013 ikkje har
rettsverknad (jfr. plan- og bygningslova § 5-6).
Nesset kommune må handsame saka på nytt. Her følgjer vanleg saksprosedyrar.
Finn kommunen ikkje å kunne ta motsegna til følgje kan kommunen be om
mekling. Dersom denne ikkje når fram skal saka sendast Miljøvemdepartementet
for endeleg avgjerd.

Med helsing

Helge Mogstad Lars Kringstad
Konst. Direktør fung. samordnar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune





Nesset kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2010/267-44

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 42/13 16.05.2013

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde

Vedlegg
1 Reguleringsplan Kvennsetfjellet. Fråsegn til offentlig ettersyn - motsegn
2 Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Kvennsetfjellet -

offentleg ettersyn - motsegn
3 Særutskrift - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan hyttefelt Kvennsetfjellet
4 12 09 29 regleringsplanforslag
5 Kart med påtegninger
6 Høringsuttalelse
7 Høringsvar reguleringsplan Kvennsetfjellet
8 Ang. forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde
9 Fråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde
10 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde - uttale
11 Plankart Alternativ 1 - Offentlig ettersyn A1

Rådmannens innstilling

Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før 
tiltakshaver tar en ny gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr II, 
med følgende endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når 
innsigelsene fra sektormyndighetene er innfridd og trukket.  

1. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg 

eller LNF



Behandling i Nesset formannskap - 16.05.2013 

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte.

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommunen og tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger på de innkomne 
innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i formannskapet 06.06.2013 og sluttbehandles i 
kommunestyret 20.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 16.05.2013

Det vises til planbeskrivelse av 13.09.2012 – reguleringsplan for Kvennsetfjellet.

Det vises til høringsuttalelsene, 24.04.2013, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Nesset kommune sluttbehandler ikke reguleringsplanforslag for Kvennsetfjellet hyttefelt før 
tiltakshaver tar en ny gjennomgang av planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene.

Nesset kommune gir signal om at reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteplan, planalternativ nr II, 
med følgende endringer av reguleringsplankartet vil bli fremlagt for Nesset kommunestyre når 
innsigelsene fra sektormyndighetene er innfridd og trukket.  

3. Eksisterende vannposter og stitrasé frem til Kvennsetvatnet blir avmerket på plankartet. 
4. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til energianlegg 

eller LNF

Ordføreren tar initiativ til et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommunen og tiltakshaver Bjørn Myrset, med sikte på å finne løsninger på de innkomne 
innsigelsene. Saken tas opp igjen til behandling i formannskapet 06.06.2013 og sluttbehandles i 
kommunestyret 20.06.2013.

Saksopplysninger

Bjørn Ketil Myrset, med hjelp fra Asplan Viak AS, har på vegne av grunneier utarbeidet 
reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde. 

Nesset formannskap vedtok i møte 22.11.2012, sak 117/11, å legge forslag til reguleringsplan hyttefelt 
Kvennsetfjellet ut til offentlig ettersyn. Det ble lagt ut to alternative reguleringsplankartforslag.

Før Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune kom med sine uttalelser 
ble det gjennomført 9. april 2013 befaring av planområdet. 

Nesset kommune har mottatt følgende merknader til endring av reguleringsplanen.



Vurdering

Merknad/ Innspill 
fra

Innhold Vurdering/kommentar

Nesset Kraft AS, 
brev av 01.03.2013

Nesset Kraft ønsker at installasjoner knyttet til 
kraftproduksjon blir regulert til dette formålet, 
uten at det forringer mulighetene til å nytte 
området allmennyttige natur- og 
friluftsformål. 
Arealet nord og vest for overløpterskel 
Meisalvatnet må ikke bli berørt av 
hytteutbygging. 
Naustbygging kan aksepters så fremt en 
holder avstand minimum 3 meter fra
morenefyllingens fot. 
Påpeker at det kan forekomme at store 
ismengder blir skrudd på land like øst for 
inntak og videre østover  ved voksende dam i 
vårløsningen. 
Kvennsetvatnet kan  ”flyte utover” dersom 
ispropper tetner bekkeløpet 

Rådmannen er enig i at 
reguleringsformålet ved 
Meisaldammen bør være 
knyttet opp til kraft-
produksjonen.
Det å legge fritidsbebyggelse 
like nordøst for demningen 
anses ikke å være en god 
løsning. 
Rådmannen vil anbefale at 
planalternativ II godkjennes. 

Meisalfjellet 
skogsvegforening, 
brev av 22.02.2013

Forutsetter at utbygger har tatt hensyn til 
tilstrekkelig parkeringsareal knyttet til 
planlagt utbygging. 
Veiforeninga har ikke krav om at hytteeierene 
skal være medlemmer i hytteeierforeninga for 
å kunne betale andel i veien.

Eksisterende parkeringsareal 
inngår ikke i 
reguleringsplanområdet. 
Om dagens parkeringsareal er 
tilstrekkelig vil være
vanskelig å forutsi, da en ikke 
vet hvor stort omfang av 
hyttebygging blir. Dersom det 
blir bygd et stort antall hytter i 
begge hyttefeltene ved 
Meisalvatnet, må en på sikt 
kunne påregne utvidelse av
f.eks eksisterende 
parkeringsareal ved 
toalettbygget. 
Rådmannen vil påpeke at
medlemskap i veilaget er av 
privatrettslig karakter som 
ikke bør/skal omfattes av
reguleringsbestemmelsene. 

Egil Arild Svensli, 
24.02.2013

Hytteområdet ligger på snaufjellet og er svært 
vindutsatt. Om vinteren kan det bli store 
snøskavler på lesida av hytta, i østlig retning. 
Det er foreslått 4 tomter (9-10-11-12)vest for 
hytta til Svensli. Avstanden er kort slik at det 
er viktig at det blir tatt hensyn til plassering av 
hytter der en unngår at nybygging medfører 
nedfyking av eksisterende hytter i området.

Påpeker at han har vannbrønn, og at denne 
ikke blir berørt av hyttetomter.  

Plassering av nye hytter var 
tema under befaringen 9. 
april. 
Det er viktig at en ved  
hytteplassering er påpasselig 
med å ta hensyn til de forhold 
som her er påpekt. 

Det er viktig at eksisterende 
brønner blir merket av på 
plankartet. Fylkesmannen har 
og bedt om at stier i området 



blir innmålt. Hyttetomtene 
kan ikke utstikkes slik at 
eksiterende brønner og stier 
inngår i tomtearealet. 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, 
24.04.2013.

Påpeker at planomtalen og 
reguleringsbestemmelser er mangelfull. Den 
har ei form og innhold som ikke gir et 
tilstrekkelig tydelig rettsgrunnlag som juridisk 
bindende bestemmelser. Det fremmes 
innsigelse til planforslaget på dette punktet. 

Fylkesmannen har tidlig i planprosessen 
påpekt at planen måtte ha fokus på 
hyttearealet og strandsona måtte holdes fritt 
for inngrep. Anbefaler planalternativ II og 
fremmer innsigelse mot hyttetomt nr 13 og 14 
som ligg i strandsonen til Meisalvatnet. 

Planen legger opp til samlet bebygd areal på 
120 m2, med inntil tre frittstående bygg. Etter 
fylkesmannens vurdering bryter planforslaget 
med nødvendige landskapshensyn. Både 
hyttestørrelse, høyde, utforming og antall 
enkelbygg må avgrenses strengere. 
Fylkesmannen har innsigelse til dette 
forholdet. 

Det er viktig at turstien igjennom planområdet 
blir avmerket på plankartet, slik at hyttetomter 
ikke berører denne. Om nødvendig må 
enkelttomter tas ut.  Fylkesmannen har 
innsigelse til planen til dettet er ordnet. 

Fylkesmannen mener det er uklart hva som er 
tenkt med fellesarealet ved teppinga. Ut fra 
bestemmelsene er det åpnet for et bygg på 750 
m2, uten høydeavgrensinger. Utnytting av 
området må avklares. Fylkesmannen har 
innsigelse til dette forholdet.      

Fylkesmannen ser ikke grunnlag for 
omfattende båtbruk i Kvennsetvatnet som 
krever mange naust. Anbefaler at eventuelt 
naustområde blir samlokalisert med 
eksisterende naust, og omfanget redusert. 
Anbefaler å ta ut krav om stedegen vegetasjon 
og kommer med forslag til endringer.
Fylkesmannen anbefaler også at 
hytteplassering gjennomgås på nytt på tanke 
på å ta ut tomter for hytter som kan bli godt 

Rådmannen anbefaler 
tiltakshaver å f.eks engasjere 
Asplan - Viak til også å 
utforme regulerings-
bestemmelser for planen. Så 
langt har det vært karttekniske 
forhold de har vært involvert 
i. Rådmannen har tidlig i 
planprosessen anbefalt dette 
overfor grunneier. 

Stitraséen fra 
parkeringsplassen og frem til 
Kvennsetvatnet avmerkes på 
plankartet og eventuelt 
merkes med f.eks 
merkestolper som kan fås av 
Nesset kommune 

Rådmannen har påpekt dette 
forhold i saksutredningen f-
sak 117/12.

Rådmannen anbefaler at 
tiltakshaver vurderer 
bestemmelsene i nær dialog 
med et planleggsfirma med 
tanke på å innfri innsigelsene 
fra Fylkesmannen i Møre og 



synlig. Hyttetomt nr 33 nevnes konkret. 

For mer utfyllende informasjon vises det til 
brev av 24.04.2013. 

Romsdal. 

Revidert planforslag kan så 
sendes ut på begrenset høring 
før det legges frem for 
sluttbehandling i 
kommunestyret.   

Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 
24.04.2013.

Fellesareal/ fritids- og turistform. Her bør 
kommunen være tydelig på hva slag tiltak 
som er akseptabelt på arealet og stille krav om 
avgrensinger. 

Anbefaler at mønehøyde på naust settes til 2,5 
meter. 
Det reises innsigelse til hyttetomt nr 13 og 14 
i alternativ I. 
Anbefaler kommunen å redusere BYA 
(bebygdareal).  Det må gå klart frem av 
reguleringsbestemmelsene at utnyttingsgraden 
gjelder for hver enkelt tomt, og ikke 
enkeltbygninger over tomtegrensene. Det 
fremmes innsigelse til dette inngår i 
reguleringsbestemmelsene. 

Det fremmes innsigelse på formelt grunnlag 
inntil plandokumentene er oppdatert med 
tydelige planbestemmelser. 

For mer utfyllende informasjon vises det til 
brev av 24.04.2013.  

Rådmannen mener at 
omfattende turistsatsingen ved 
Meisalvatnet bør nedtones. 
Dersom konkrete planer for 
slik virksomhet blir aktuell å 
vurdere bør reguleringsplanen 
tas opp til revidering/endring. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen spesielle

Betydning for folkehelse
Legge til rette for økt bruk av området.



Nesset kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2010/267-26

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 117/12 22.11.2012

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan hyttefelt Kvennsetfjellet

Vedlegg
1 12 09 29 reguleringsplanforslag
2 Særutskrift - Forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hytteområde
3 2003 - Reguleringsbestemmelser Eidshaugen hyttefelt

Rådmannens innstilling

I medhold av plan – og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan av 13.09.12 for 
Kvennsetfjellet ut til offentlig ettersyn, planalternativ nr II. 

Endring av reguleringsbestemmelser:
7.7.13 Det kan være inntil 3 bygninger på hver tomt – tas ut.

7.2.2.6 Fellestomta kan ha en maksimal utnyttelse på 25 % - tas ut
7.2.2.7 For fellestomta gjelder ikke begrensninger mht bygghøyde og størrelse – tas ut

7.2.1.11 – Det kan legges inn vann, men ikke vannklosett – tas ut.

Ny bestemmelser
7.7.14 Endring: Det kan bygges hytter inntil 60 m2 inklusive boder. I tilegg kan det bygges uthus på 

inntil 20 m2 pr tomt. Denne kan bygges i forbindelse med hytta slik at totalarealet blir på 80 
m2. 

– Avfallshåndtering skal skje etter de til enhver tid gjeldene regler for Nesset kommune.

Behandling i Nesset formannskap - 22.11.2012 

Formannskapet ble enige om følgende forslag:



I medhold av plan – og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan av 13.09.12 
for Kvennsetfjellet ut til offentlig ettersyn. Både planalternativ nr. I og planalternativ nr II er 
med i høringen.

Forslagene ble stemt over hver for seg. 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.11.2012

I medhold av plan – og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan av 13.09.12 for 
Kvennsetfjellet ut til offentlig ettersyn. Både planalternativ nr. I og planalternativ nr II er med i 
høringen.

Saksopplysninger

Rettighetshaver Gunn Sveen av eiendom GID 043/001 har engasjert advokat Bjørn Myrset i samarbeid 
med Asplan Viak til å lage forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for hyttebygging i arealet som ligger øst for 
Meisalvatnet og nord for Kvennsetvatnet. Planforslaget omfatter 

- 33 hyttetomter 
- to områder for naustbygging
- areal for turistformål  

Planarbeidet startet opp i 2010. Det ble fremmet forslag til reguleringsplan i 2011, som ble behandlet 
av Formannskapet i møte 08.09.2011, under sak 091/11, med følgende vedtak: 

Det vises til forslag av 10.04.2011– samlet beskrivelse og bestemmelser til reguleringsplan for 
Kvennsetfjellet.

Nesset kommune anbefaler grunneier av eiendom GID 043/001 å foreta en ny vurdering av 
oppstartsmeldingene gitt av Nesset kraft, fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og NVE. 

Nesset kommune vil ikke ta stilling til vedtak om offentlig ettersyn før planarbeidet er utført i henhold til 
plan- og bygningslovens § 12-3

Forslagstiller har gjennomgått forslaget med ulike instanser og endret noe på planbeskrivelsen i 
forhold til forslaget som ble utarbeidet i 2011. 

Planforslaget omfatter to alternative plasseringer av 4 hyttetomter.

Alternativ I: 
2 tomter i strandsonen til Meisalvatnet og 2 tomter ved demningsvollen, like vest for 
Meisalelva.

Alternativ II: 



De 4 tomtene er trukket lengre øst i planområdet. 

Vurdering

Nytt planforslag ble oversendt Nesset kommune i slutten av september 2012. Saksbehandler har etter 
mottatt planforslag vært på befaring i området.

Når det gjelder de ulike planalternativene vil rådmannen foreslå at alternativ II legges ut til offentlig 
ettersyn. 

Som det fremgår av planbeskrivelsen er det allerede bygd en del hytter rundt Meisalvatnet.
Rådmannen mener ut fra friluftsinteressene at det ikke kan tillates hyttebygging i strandsonen til 
Meisalvatnet. 

Tomteplassering i alternativ I er grunngitt med at bevegelseshemmede skal få tilgang til hytte. 
Rådmannen mener at topografien i området er slik at bevegelseshemmede har mulighet til å besøke  
hytter i planforslag II, dersom det skulle være en aktuell problemstilling.  

Det er forholdsvis barskt vinterklima på Meisalfjellet. I planbeskrivelsen pkt 5.14 er det bl.a nevnt at 
”på grunn av vind og snøforhold legges det opp til at de tomtene som ligger lengst vest bebygges først 
for å sikre at ikke snøforholdene endrer seg for de som kommer lenger øst”.

I planbestemmelsene (7.2.2.1) er det foreslått å tillate bebygd areal (BYA) inntil 120 m2, fordelt på 
inntil 3 frittstående bygg pr tomt. Det gir mulighet for å bygge om lag 100 bygg i området om 
ønskelig. 

Rådmannen er av den oppfatning at i fastsettelse av hyttestørrelse/utnyttelse av hyttetomten bør en ta 
utgangspunkt i eksisterende hyttebebyggelse og reguleringsbestemmelser i nærområdet. 
I hyttefeltet ved Eidshaugen kan det bygges hytter inntil 50 m2 inklusive boder, og ha en maksimal 
høyde fra topp grunnmur til topp møte på 4 meter. I tilegg kan det bygges uthus på inntil 10 m2 pr 
tomt. Uthus kan og bygges i forbindelse med hytta slik at totalarealet blir på 60 m2. Avstanden mellom 
hytte og uthus må ikke være større enn 8 meter.

Forholdsvis store hytter på snaufjellet vil medføre stort transportbehov av f.eks brensel. 
Rådmannen foreslår at totalarealet pr hytte settes til inntil 80 m2, derav ett uthus på inntil 20 m2 pr 
tomt. 

I reguleringsbestemmelsene pkt 7.2.1.11 er det tillatt å legge inn vann, men ikke vannklosett. 
Rådmannen støtter forslaget om at det skal være tett biologiske toalett (pkt 5.6) i hyttene. 

Da hytteområdet ligger i snaufjellet vil selv små terrenginngrep være synlig i mange år. I 
planbeskrivelsen er det bl.a nevnt at det ennå er stygge spor etter beltegående maskiner som ble brukt 
under kraftlinjebygging i 1964. 

Rådmannen mener det ikke bør tillates å legge inn vann i hyttene med godkjent filtersystem, jfr punkt 
7.2.1.11 /pkt 5.12. Etablering av godkjent filtersystem innebærer septiktank (for gråvatn) som skal 
tømmes hvert 4 år. Det medfører både terrenginngrep og økt behov for motorferdsel på barmark ifb 
med etablering av filtersystem og for tømming av septiktank. 

Reguleringsbestemmelsene punkt 7.2.2.6/ 7.2.2.7 omhandler ”fellestomt”. For å ta stilling til 
utnyttelsesgraden må størrelsen av tomta defineres. Rådmannen vil og frarå at det ikke settes 



begrensinger på eventuelt bygg mht bygghøyde og størrelse. En slik beskrivelse gjør at kommunen i 
verste fall må godkjenne bygg som ikke er tilpasset omgivelsene. 

Planen legger opp til mulighet for omfattende hyttebygging på Meisalfjellet. Det bør tas med en 
bestemmelse om at avfallshåndtering skal skje etter de til enhver tid gjeldene regler for Nesset 
kommune. 

Det er forholdsvis omfattende reguleringsbestemmelser og en del av disse er av privatrettslig karakter 
som med fordel kan utelukkes, f.eks punkter i 7.8. Rådmannen antar at det gis innspill på disse i 
forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. 

Før Nesset kommune legger ut planforslag alternativ nr II, må forslagsstiller utarbeide tilfredsstillende 
plankart som sammen med planbeskrivelsen kan sendes ut til høringsinstansene. 
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Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse:  ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Kvennsetfjellet hytteområde - motsegn trekt

Vi viser til motsegn reist i brev 24.4.13, samt synfaring og møte om saka 30.5.13.

Som kommunen påpeikar, skal motsegner normalt avklarast gjennom avgrensa (eller 
offentleg) ettersyn for saka vert teke opp til slutthandsaming i kommunestyret.

Ved gjennomgang av oversendinga finn vi likevel at dei momenta som inngikk i motsegna 
er tekne til følgje i vedtaket. Motsegna er derfor å sjå som trekt og vedtaket kan for vår 
del kjennast gyldig.

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Med helsing

Ottar Brage Guttelvik Ole Helge Haugen
Fylkesrådmann Fylkesplansjef

Kopi:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde
NVE Region Vest Postboks 53 6801 FØRDE
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Johnny Loen, 71 25 82 88 11.07.2013
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Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen

Vedlegg
1 Reguleringsplan for Nygård Teigen - Nesset kommune - Trekking av 

innsigelse
2 Plankart 17.10.13 - Reguleringsplan Nygård Teigen
3 Planbeskrivelse med bestemmelser 10.10.13  Reguleringsplan Nygård 

Teigen
4 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nygård Teigen
5 Reguleringsplan for Nygård Teigen - Gang- og sykkelveg -
6 Frisiktlinjer og lengdeprofil
7 Veikryss RV 62 x Hammervollveien øst - utbedringer
8 Makeskifte av grunn - frisiktkrav vegkryss RV 62 x Hammervollvegen øst
9 Reguleringsplan Nygård - Teigen. Fråsegn til søknad om offentleg ettersyn
10 Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nygård - Teigen -

fråsegn ved offentleg ettersyn
11 Kvikkleireforekomster - Utdrag fra rapport Norconsult  01.10.2013
12 Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nygård Teigen -  

innsigelse

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen med 
planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013 og ny bestemmelse i § 4 (frisiktsoner); Dersom 
trafokiosk må skiftes ut må plasseringen tilfredsstille gjeldene siktkrav.

Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl vedtatt i 2006 og reguleringsplan for Teigen m/flere vedtatt i 
1983 oppheves. 



Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen med 
planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013.

- Rådmannen sørger for endring av plankartet etter kommunestyrets planvedtak. 

Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl vedtatt i 2006 og reguleringsplan for Teigen m/flere vedtatt i 
1983 oppheves. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Saken trekkes fra sakskartet, Det er berammet et møte med Statens Vegvesen 07.01.2014 som må 
gjennomføres før saken kan behandles.

Saksopplysninger

Nesset formannskap vedtok i møte 22.08.2013, sak 087/13, å legge forslag til reguleringsplan Nygård 
Teigen ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader og innspill var 5. oktober 2013.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge gang- og sykkelvei mellom Nedre 
Liedgardsvei og Solbjørbakken. Planen gir og mulighet for boligbygging på areal hvor det i dag står ei 
eldre driftsbygning

Nesset kommune har mottatt følgende merknader til endring av reguleringsplanen.

Vurdering

Merknad/ 
Innspill fra

Innhold Vurdering/kommentar

Nesset Kraft AS Ber om at det tar tilstrekkelig hensyn til 
kabelanlegget for fiber og lavspentnettet.

Dette har betydning ved bygging av 
gangveiforbindelsen mellom Nedre 
Liedgardsvei og Solbjørbakken.

NVE, brev 
09.09.13

Da planområdet ligger under marin grense 
kan en ikke at det kan være ustabile 
løsmasser i området. Dette må en være 
oppmerksom på og eventuelt gjøre ei 
nærmere geotekniske undersøkelse. 

Grunnforholdene i området er 
beskrevet i Norconsult sin rapport av 
01.10.2013. Det er kvikkleire-
forekomster i den delen av  
planområdet som ligger mellom 
Solbjørbakken og FV 62. Kartutsnitt 
som viser dette er tatt inn i 
planbeskrivelsen. Rådmannen foreslår 
at det tas inn reguleringsbestemmelse 
følgende presisering;”i forbindelse 
med planlegging av byggetiltak skal 



geotekniker involveres.”
Statens 
vegvesen (SV) , 
brev 06.09.13

Planforslaget mangler innregulert 
byggegrenser langs fylkesvei 62. Den skal 
i utgangspunktet være 50 m mellom 
midtlinje veg og bebyggelse. Krever som 
minimum at byggegrensen i gjeldene 
reguleringsplan for Teigen m/flere 
videreføres. 

Planforslaget mangler en tilstrekkelig 
opptegning av frisiktsoner i krysset 
mellom Solbjørbakken og fv 62. 
SV kan heller ikke akseptere at det er 
innregulert energianlegg (trafo) innenfor 
restreksjonssone. Den kan med fordel 
flyttes lengre nordvest. SV har tidligere 
påpekt den dårlige sikten i forbindelse med 
Sjøgarden boligfelt, jfr brev 22.12.08 og 
27.02.09. SV er forundret over at 
kommunen godtar plassering av 
trafostasjon i frisiktsonen.

SV fremmer innsigelse til planforslaget 
med følgende punkter

1. Manglende byggegrenser
2. Det må innreguleres hensynssoner ( 

frisikt) og utelukke energianlegg i 
denne. 

Det er ved en inkurie utglemt å 
videreføre byggegrensen fra gjeldene 
reguleringsplan fra 1983. 
Byggegrensen vil fremgå av 
plankartet og beskrevet i 
bestemmelsene. 

I forbindelse med reguleringsplan for 
Sjøgarden hadde Nesset kommune 
nær dialog med Statens vegvesen
(SV). Det ble gjennomført egen 
befaring sammen med SV den 
24.02.2009. På bakgrunn av denne ble 
det innmålt frisiktsoner som fremgår 
av kartutsnitt 24.02.2009, og lagt inn i 
plankartet.

Oppføring av trafostasjon har skjedd i 
regi av Nesset kraft AS. Det er ikke 
funnet dokumentasjon på at plassering 
av denne er omsøkt. Rådmannen er 
ikke uenig i at trafostasjonen burde ha 
en annen plassering. Endret plassering 
var likevel ikke spesielt tema under 
befaringen i februar 2009. 
Rådmannen vil anmode Nesset kraft 
om å endre plasseringen. Areal for 
eventuell fremtidig plassering av 
trafostasjon legges utenfor 
frisiktsonen. Dette arealet reguleres til 
”annen særskilt bebyggelse og 
anlegg” (sosi 1590).
Rådmannen har i møte med Statens 
vegvesen 07.01.2014 blitt enig om 
presisering av § 4 slik at innsigelsen 
er trukket, jfr brev datert  

Fylkesmannen i 
Møre og 
Romsdal, brev 
av 30.09.2013

Har ingen merknader til planforslaget Tas til orientering.

Møre og 
Romsdal 
fylkeskommune, 
brev 
02.09.2013.

Planomtalen er mangelfull når det gjelder 
dokumentasjon omkring barn- og unges 
interesser. 

Rådmannen vil påpeke at hensikten 
med planarbeidet er å legge til rette 
for å bygge gangveiforbindelse 
mellom nedre Lidgardsvei og 
Solbjørbakken. I forhold til barns 
interesser er det forholdsvis kort 
avstand, ca 400 meter til skoleanlegg 
med lekeareal og nyetablert 
aktivitetsarena, såkalt apejungel.  
Reguleringsplan for Sjøgarden 
boligområde ligger ca 150 – 200 



Det er manglende samsvar mellom kart, 
regulertingsbestemmelser og 
planbeskrivelsen og planen er flertydig.  
Påpeker at friområda er lite egnet til 
formålet og bør reguleres til 
vegetasjonsbelte eller naturområde. 
Påpeker ellers plantekniske forhold som 
må endres. 

meter vest for planområdet. I denne 
boligplanen er det regulert inn areal 
for leikeområde. Det er nå startet 
boligbygging i Sjøgarden boligfelt og 
rådmannen forventer at en i løpet av 
2014-2015 starter opparbeiding av 
lekearealet. 

En fradelingssøknad er bakgrunnen 
for at det er innregulert to rettslig 
bindende tomtegrenser. 
Når det gjelder boligbebyggelse er det 
kun snakk om ei ny boligtomt i 
området. For å tydeliggjøre planen 
foreslår rådmannen å endre 
reguleringsformålet til 
boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (sosi 1111) med 
bestemmelser der det kan oppføres  2 
mannsboliger, samt krav om 2 
bilplasser pr boenhet. 
Reguleringsformål friområde endres 
til annen veigrunn – grøntområde. 
(2019)

Oppsummering: 
Det er i planbeskrivelsen, datert 10.10.2013 beskrevet nærmere mulighetene for leikeareal i 
nærområdet og kartutsnitt som viser kvikkleireforekomter. Det er i bestemmelsene presisert minst 2 
biloppstillingsplasser pr boenhet og geotekniker skal involveres ved bygging i områder med 
kvikkleire.
Areal for bebyggelse reguleres til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. 

Det er i plankartet presisert byggegrense mot FV 62. Areal for energianlegg (trafokiosk) legges inntil 
frisiktsone øst – avkjørsel Solbjørbakken. Dersom Statens vegvesen mener at disse endringene ikke er 
tilstrekkelig, bringes saken inn til mekling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

I møte med Statens vegvesen 7. januar 2014 ble det enighet om å ta inn følgende presisering i § 4 
(frisiktoner); «Dersom trafokiosk må skiftes ut må plasseringen tilfredsstille gjeldene siktkrav», og 
dermed trekkes innsigelsen. 

Økonomiske konsekvenser

Reguleringsplanen gir mulighet for å gå videre med innløsning av areal for bygging av gangvei.

Betydning for folkehelse
Gangveiforbindelse mellom nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken gir mulighet for tryggere skolevei 
for barn som bor vest for Eidsvåg sentrum. 



1 01 1(2, (-(

Statens vegvesen

Nesset kommune
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

Region midt Jan-Kristian Janson - 71274119 2011i110335-010 2011 824-35 08.01.2014

Reguleringsplan for Nygård Teigen - Nesset kommune - Trekking av
innsigelse

Viser til konstruktivt møte 07.01.2014.

I brev av 06.09.2013 fremmet Statens vegvesen innsigelse knyttet til byggegrenser og frisikt-
soner. Kommunen har nå regulert inn byggegrenser som vi kan akseptere, jf. oversendelse av
30.10.2013, og vår innsigelse på dette punktet er med dette frafalt.

I møte 07.01.2014 ble det enighet om at trafokiosken kan plasseres innenfor frisiktsonen på
10 m x 60 m under forutsetning av at følgende formulering tas inn i regulerings-
bestemmelsene:

Dersom trafokiosken må skiftes ut måplasseringen tilfredsstille gjeldende siktkrav.

Med dette som grunnlag trekker Statens vegvesen innsigelsen av 06.09.2013.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

g‘ 
Ole Jønnesen
s jonsleder

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her
Møre og Romsdal fylkeskommune; her

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks:71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 6 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap
Fylkeshuset
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PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Veg (2010)
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Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert tomtegrense

Regulert senterlinje vei

Kartgrunnlag i M:  1:1 000

Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000
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1:1000Kartmålestokk

DETALJREGULERING

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:  Euref 89

Kartprodusent: Nesset kommune

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Nygård, gbnr 29/14 m.fl.

Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra  til
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Annen veggrunn - grøntareal (2019)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

(PBL § 12-6, nr.1)

(PBL § 12-6, nr.2)

Restriksjonssone

Frisiktsone ved offentlig veg

Gang- og sykkelveg (2015)
Frisiktlinje

LFNR-områder (PBL § 12-6, nr. 5)

Landbruksformål (5110)

PLANID: 15432011001

Frittliggende småhusbebyggelse (1111)

Annen type bebyggelse og anlegg (1590)

Regulert avkjørsel



Detaljreguleringsplan for

Nygård - Teigen, gbnr.29/14 m.fl. 
Beskrivelse og bestemmelser, 10.10.2013

Kartutsnitt hvor planområdets beliggenhet er markert med rød stiplet strek
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BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

Oppdragsnavn: Detaljreguleringsplan Nygård
Plan Id: NO16 15435011001
Oppdragsgiver: Nesset kommune v/Hogne Frydenlund

Revisjon
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Utarbeidet av Jostein Kongsvik: Beskrivelse og bestemmelser

Audhild Bjerke: Beskrivelse og bestemmelser

Håvard Sørvik, Nesset kommune: Plankart

Kontrollert av Sissel Enodd

Revisjon Dato Revisjonen gjelder

01 10.10.2013 Endringer ifb 1. gangs offentlig ettersyn, høringsfrist 5. oktober 2013.
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1.0 INNLEDNING

Igangsettelsen av planarbeidet ble vedtatt i formannskapet 1.6.2011 etter en søknad om fradeling av 3 
parseller på eiendommen gnr.29 bnr.14. Bakgrunnen for søknaden var utvidelse av boligtomtene på 
gnr/bnr 29/256 og 29/258, bl.a. ved å flytte en landbruksvei. 

Samtidig foreslås det gang- og sykkelvei mellom de kommunale veiene Solbjørbakken og Nedre 
Liedgardsvei. Den viktigste grunnen til dette er å få en bedre og sikrere skolevei til Eidsvåg barneskole, ca 
500 meter øst for planområdet.

Planforslaget fremmes kommunen. Planbeskrivelsen og bestemmelser, er utarbeidet av Plankontoret for 
Oppdal og Rennebu ved naturforvalter Audhild Bjerke og arealplanlegger Jostein Kongsvik. Utarbeidelsen 
har skjedd i nært samarbeid med kommunen. Plankartet er utarbeidet av kommunen ved Håvard Sørvik. 
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2.0 PLANOMRÅDET

2.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger i en sørøst-vendt skråning like øst for Eidsvåg sentrum. Planområdet omfatter 

eiendommene gnr/bnr 29/258, 29/256, 29/14, 29/25, 29/345, 29/341, 29/338, 29/357, 29/96, 29/316 

29/317, 29/132, 29/261, 29/262, 29/321, 29/323, 30/20, 30/1, 30/31, 30/15, 30/23, 30/17, 30/39 og 30/47.  

Planområdet er avgrenset av fv 62 mot sør og boligtomter mot vest, nord og øst.  Avgrensningen er gjort 

for å få helhet og vise sammenheng i arealbruken t.o.m. gang- og sykkelveien langs fylkesveien (fv62). 

Dermed vil rammene for arealbruken innen dette området bli like, og de vil bli oppdatert etter ny plan- og 

bygningslov.

Kartutsnitt (kommunens hjemmesider) som viser eiendommene innenfor og rundt planområde. Nedre 
Liedgardsveg vises ikke i dette kartet, men er anlgt over gnr/bnr 29/357.

2.2 Bebyggelse, anlegg og arealbruk
Planområdet består i hovedsak av boligtomter og veier. Den nordøstlige delen er ennå dyrka mark, men er 

regulert til boligbebyggelse. 

Nedre Liedgårdveg

Solbjørbakken

Nedre Liedgardsvei

Fv 62
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Fotoet til høyre er  tatt opp 

Solbjørbakken som er en

kommunal vei. Veien har 

avkjørsel fra fylkesvei 62 og 

gir atkomst til de fleste 

boligtomtene. 

Inntil Solbjørbakken, 

omtrent midt i planområdet 

ligger en fjøs som planlegges 

fjernet til fordel for en ny 

boligtomt.

Nedre Liedgardsveg kommer 

inn fra øst og gir atkomst til 

boligtomtene nord i 

planområdet. De to boligene 

i nordvest har privat 

atkomstveg i forlengelsen av 

Nedre Liedgardsveg. 

Øst for planområdet, i 

vestenden av Nedre 

Liedgardsvei, ligger Eidsvåg 

barneskole. Dette medfører 

ferdsel av gående og 

syklende mellom skolen og 

Solbjørbakken, via Nedre 

Liedgardsvei. I dag skjer 

denne ferdselen i skråningen 

mellom de to veiene. 

Skåningen utgjør et restareal 

som er til dels bratt og er lite 

egnet til annen bruk.

Flyfoto (www.norgeibilder.no) som viser planområdet. Planområdets 
omtrentlige avgrening er vist med hvit stiplet strek. Den rødstiplete linjen 
viser omtrentlig traseen hvor folk går mellom Solbjørvegen og Nedre 
Liedgardsveg.

Nedre Liedgardsvei
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3.0 GJELDENDE AREALPLANER 

3.1 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplan for Nesset 2012-2020 er planområdet avsatt til boligformål.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl. (2006) i den øvre/nordlige delen av planområdet omfatter to 

boligtomter (B1 og B2) og to områder for jordbruk (L1 og L2), samt tilliggende samferdselsområder, vei 

og parkering. 

Reguleringsplan for Teigen m/flere (1983) i den sørlige delen av planområdet omfatter boligområder og 

trafikkarealer.

Kartutsnittet viser eksisterende reguleringsplaner som evt. vil bli erstattet av den nye 

detaljreguleringsplan. Nytt planområdet er vist med svart stiplet strek. 
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4.0 INNSPILL TIL PLANARBEIDET

Kommunen annonserte og sendte ut brev med varsel om oppstart av planarbeidet den 28.6.2011. Brevet ble 
sendt til grunneiere innenfor og naboer til planområdet. I brevet ble det orientert om hensikten med- og 
omfanget av planarbeidet, hvilke endringer og nye tiltak kommunen ønsket å ta inn i planforslaget. Det 
kom 4 innpill. I tabellen under er det gitt sammendrag og vurderinger av innspillene. 

Sammendrag av innspill Vurderinger

Fylkeskommunen, 19.11.2012
Det blei ikke påvist automatisk freda kulturminner i planområdet. 
Da det var skjedd en del inngrep her siden befaringen, ble 
registreringen avlyst etter kort tid. Dette er svært beklagelig. Det 
ble derfor Ikke utarbeidet noen fagrapport.

Kommunen ble ikke kontaktet før 
befaringen og har ikke vært kjent med 
at det har skjedd nye tiltak/inngrep i 
området i regi av grunneiere/
kommunen etter forlengelsen av 
Nedre Liedgardsvei.

Fylkesmannen, 4.8.2011
Fylkesmannen har ut fra sine ansvarsområder ikke merknader til 
oppstartsmeldingen.

Tas til orientering.

Vegvesenet, 25.7.2011
Vegvesenets frisiktskrav for Solbjørbakken i krysset med 
fylkesveien må innfris i samsvar med våre merknader i 
forbindelse med andre reguleringsplaner i området.
Dersom ovennevnte reguleringsplan vil generere ytterligere 
trafikk gjennom dette krysset, må det påregnes at Vegvesenet vil 
stille rekkefølgekrav vedr utbyggingen i forbindelse med 
utleggelse av reguleringsplanen til offentlig ettersyn.

Kravet til frisiktsone tas til 
etterretning.

Planforslaget legger ikke til rette for 
noen økt trafikk i det nevnte krysset.  

Kirsten Angvik, 27.9.2011 - Hele innspillet er gjengitt.
Som grunneier vil jeg protestere mot den planlagte gangveien 
mellom "nyveien" opp til Hammervollhagen og Nedre 
Liedgardsvei. En gangvei gjennom dette området vil etter mitt 
skjønn ødelegge for en sentrumsnær boligtomt.
Det er gangvei langs riksveien som skolebarna kan ferdes på uten 
å krysse riksveien, noe som ble godtatt da veien til 
Hammervollhagen ble bygget som en trygg løsning.
Så til problemet med jordbruksavkjørsel til dyrka marka for 
gnr/bnr 29/14 som jeg har snakket med Ellen Undseth om. Ved 
forlengelsen av Nedre Liedgardsvei til min boligtomt 29/256 var 
jordbruksavkjørsel til min eiendom med i planen, så jeg kan ikke 
godta den nåværende løsningen. Håper dette blir tatt med sammen 
med over nevnte reguleringsplan.

(K Angvik var grunneier på det 
tidspunkt som oppstart av 
planarbeidet ble varslet. Eiendommen 
ble senere solgt)
Behovet for- og verdien av en god og 
sikker gang- og sykkelveg vurderes å 
veie tyngre enn de begrensningene 
dette vil medføre for utnyttelsen av 
boligtomta, der fjøsen står i dag. Det 
vurderes å være bra med areal til å 
etablere en god boligtomt, selv med 
gang- og sykkelveien slik den er vist 
på plankartet og på flyfoto side 2.   
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5.0 PLANFORSLAGET

Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Et nedskalert bilde av plankartet er 
vist på neste side. Bestemmelsene finnes til slutt i dette dokumentet. Planforslaget er utarbeidet etter 
befaringer og registreringer med håndholdt GPS. 

5.1 Plankart
Plankartet under er nedskalert og ikke i målestokk.
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5.2 Boligbebyggelse og annen bebyggelse
Det meste av planområdet er vist til boligformål i tråd med den etablerte bruken. Planforslaget viser en ny 

boligtomt der fjøsen står. Dette er gjort ut i fra beliggenheten midt i boligområde. Den nye tomta er ca 1,2 

daa. På kartutsnitt under er det skissert tomtegrense (svart stiplet strek). Avkjørsel til tomta er foreslått fra 

den nye gang- og sykkelveien.

I tillegg viser planen en ubebygd tomt, gnr/bnr. 29/345 nordøst i planområdet. Denne er videreført fra 

gjeldende plan.

Planforslaget viser tilleggsarealer til to boligtomter gnr/bnr 29/256 og 29/258, i nord og nordvest i 

planområdet. Dette innbærer at deler av jordbruksområdet L2 og L1 i sin helhet i gjeldende plan 

omreguleres til bolig. Eiendomsgrensene som skal oppheves som følge av dette er angitt på plankartet.

Grensene er tilpasset for å få en rasjonell arrondering.

Ved avkjørselen fra fylkesveien til Solbjørbakken ligger en trafokiosk som er vist med arealformålet 

Energianlegg på plankartet
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5.3 Kjøreveier  
Nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken, samt private stikkveier inn til boligtomtene videreføres i hovedsak 

slik de er anlagt. Til dyrka marka nord for planområdet er det vist en vei med avkjørsel til dyrka marka på 

begge eiendommene nord for planområdet. Avkjørsler til alle boligtomter og eiendommer er angitt med 

avkjørselspiler. Til boligbebyggelsen på 29/25 er det vist avkjørsler både fra Nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.

Ny atkomst til dyrka marka på gnr/bnr. 29/14 og 29/25 nord for planområdet er foreslått på en del av 

jordbruksarealet L2 i den gjeldende reguleringsplanen. Arealene mellom denne veien og tilliggende 

boligtomter er vist som Grønnstruktur - friområdet. Forslaget er i samråd med kommunens landbrukssjef.

Det er vist hensynesoner – frisikt langs fylkesveien fra avkjørselen til Solbjørbakken. Dette ihht 

vegvesenets uttalelse til oppstart av planarbeidet. 

5.4 Gang- og sykkelveier
Planen viser ny gang- og sykkelveg mellom Solbjørbakken og Nedre Liedgardsveg. Flyfotoet under viser 

sammenhengen i veinettet fra planområde i vest, til Eidsvåg barneskole og Nesset Omsorgsenter i øst. Den 

viktigste målgruppen for gang- og sykkelveien er elver ved skolen. I tillegg kommer beboere i området, 

samt ansatte og besøkende ved skolen og omsorgssentret.
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Traseen er i hovedsak lagt 

der det er snarveg i dag. 

Foto tatt fra enden av 

Nedre Liedgardsveg og 

vestover mot 

Solbjørbakken. Sporene 

viser traseen som benyttes 

som gangforbindelse i dag. 

Forslaget til trase for gang-

og sykkelveien starter der 

bilde er tatt fra og kommer 

noe høyere ned på 

Solbjørbakken enn sporene 

på bildet.  

Fotoet til høyre er tatt rett 

nedenfor der traseen 

kommer ned på 

Solbjørbakkveien.
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Kartutsnittet under viser traseforslaget for ny gang- og sykkelvei skissert med rød strek. Traseens er ca 72

m og har en helling på ca 5 %. Dette innebærer at kravet til stigning maks 5 % i TEK10 innfris. Traseen er 

vist med 6 meters bredde på plankartet. Dette gir god plass til skjæring/fylling og grøft. Selve veien med 

toppdekke vil få en bredde på 2,5 – 3 meter. I enden av gang- og sykkelveien ved Nedre Liedgårdsvei vil 

det bli satt opp sykkelbom for å unngå kjøring med bil. 

Gang- og sykkelveien langs fylkesveien utgjør den sørligste delen av planområdet.               

5.6 Grønnstruktur - naturbelte
Planen viser to mindre områder til grønnstruktur. Det ene ligger like på oversiden der den foreslåtte gang-

og sykkelveien kommer ned på Solbjørbakken. Dette er et restareal som pga beliggenheten og 

arronderingen ikke passer å inkludere i de omkringliggende arealformålene. I tillegg er den ubebygde delen 

av tomta, gnr/bnr 29/306, rundt trafokiosken, vist med dette arealformålet. På disse arealene er bebyggelse 

ikke tillat, mens anlegg i grunnen kan tillates.  
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6.0 KONSEKVENSUTREDNINGER

6.1 Konsekvenser for berørte interesser 
Planforslaget legger til rette for to nye utbyggingsformål. Boligbebyggelse på tomta der fjøset står i dag, og 

gang- og sykkelveien på drøyt 70 meter. Det vurderes som naturlig å avsette tomta der fjøset står til 

boligbebyggelse ettersom arealet ligger midt i et boligområde. At terrenget i planområdet skråner mot sør 

gjør at boligtomtene nord i planområde fortsatt vil ha god utsikt med endret bebyggelse på den nye 

boligtomta. Den nye tomta vurderes å få en attraktiv størrelse (ca. 1,2 dekar).  Selv om formen på tomta 

ikke er optimal, bør den gi gode muligheter til formålet. Gang- og sykkelveien langs nordsiden av tomta 

bør ikke være ødeleggende for en slik utnyttelse. 

Gang- og sykkelveien vil bety en ny forbindelse i en trase som er i bruk av gående i dag. Den vil gi økt 

tilgjengelighet for gående og syklende, bl.a. med muligheter for brøyting og vinterbruk.

I tillegg til skolebarn, vil andre brukere være beboere i område, andre brukere av Eidsvåg barneskole og av 

Eidsvåg Omsorgssenter. 

Kommunens landbrukssjef har vurdert landbruksinteressene som ivaretatt i planforslaget. 

Jordbruksområdene L1 og L2 i gjeldende plan var regulert for å gi atkomst til dyrka marka på gnr/bnr. 

29/14 og 29/25 nord for planområdet. I planforslaget er dette ivaretatt med veien som vist med avkjørsel til 

begge eiendommene.   

De forligger ingen registreringer av naturmangfold i planområdet verken i Naturbasen eller i 

Artsdatabanken. Praktisk talt hele planområdet er tatt i bruk til utbyggingsformål. De endringene som

planforslaget medfører vurderes å ikke ha noen negative konsekvenser for natur eller miljø.      

I planområde er det plass mellom bebyggelsen for barns lek og utfoldelse.  Det er avsatt areal for 

lekeplass i reguleringsplan for Sjøgarden boligområde som ligger ca 100 meter vest for planlagt gangvei 

fra Solbjørbakken. Det er etablert balløkke og jungelleikeplass  ved Eidsvåg skole ca 400 meter øst for 

planområdet. 

Detaljreguleringsplanen medfører oppdaterte rammer for arealbruken i planområdet ihht. ny plan- og 

bygningslov, slik at rammene for utnyttelsen av tomtene blir like for det som skal skje framover. 

6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I følge plan og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at 

risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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ROS- analysen er gjennomført ved en gjennomgang av i sjekklisten på neste side. De fleste punktene er 

sjekket på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt kartprogram på DSB’s hjemmesider 

(www.kart.dsb.no).   

Norconsult AS har på oppdrag fra Nesset kommune kartlagt utbredelse av kvikkleireforekomster  i 

Eidsvågområdet. 

Rapport nr 5123694-3: Eidsvåg – Kvikkleireutredning. Sentrumsområdet og Eidsvåg badeplass.
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Emne Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja

Naturgitte forhold

a Er området utsett for snø- eller steinskred eller større fjellskred? X
b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X
d Er området utsett for flaum/flaumskred? X
e Er det registrert radon i grunnen? X
f Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X
g Er området sårbart for ekstremvær/ stormflo? X
h Anna (spesifiser)? X

Omgivnad

a Regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker is? X

b Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X

c Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande område? X

d Anna(spesifiser)? X

Verksemdsrisiko

a Omfattar området spesielt farlege anlegg? X

b
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande 
verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko for området?

X

Brann-/ ulykkes-
beredskap

a Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X
b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X

Infrastruktur

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? X

b
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området:

X

c
Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området:

- til skole/barnehage?
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

X

d Er det transport av farleg gods til/gjennom området? X

Kraftforsyning

a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner? X

b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X

Sårbare objekt

a

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:
-elektrisitet ?
-teletenester?
-vassforsyning?
-renovasjon/spillvatn?

X

b Er det vassforsyning/drikkevatn i området X
c Er det spesielle brannobjekt i området?                                       Svar: X
d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X

Er området påverka/
forureina frå 
tidligare bruk

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X

c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X

d Anna (spesifiser)? X

Ulovleg verksemd 
a Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål? X

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X
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BESTEMMELSER 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD, GBNR.29/14 M.FL, EIDSVÅG 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO SIGN.

PlanID: 154342011001

Vedtak i formannskapet vedr. oppstart av planarbeid  1.6.2011
Varsel om oppstart av planarbeidet Ultimo juni 2011 H Frydenlund

1. gangs behandling F-sak 087/13, 
møte22.08.2013

Høring og offentlig ettersyn 01.09-05.10.2013
2. gangs behandling 
Sluttvedtak 

§ 1 Fellesbestemmelser:

1.1 Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eventuelle
overskuddsmasser etter inngrep henlegges på steder der de ikke virker skjemmende. Utbygger har 
ansvar for å sette i stand og så til etter hvert som utbygginga blir ferdig. Skjemmende lagring på 
utomhusområder tillates ikke.

1.2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist gjelder 
byggeforskriftens krav om avstand. 

1.3 I forbindelse med planlegging av byggetiltak der det kan være kvikkleireforekomster i 
planområdet skal geotekniker involveres.

§2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse

2.1 Bebyggelsen skal utformes slik at stedet framstår med et godt, enhetlig preg når det gjelder 
volumer, materialbruk og farger. Hovedmøneretning skal ligge langs den lengste delen av bygget, 
og skal ligge langs terrengkotene. Det kan oppføres 1- eller 2 mannsboliger.

2.2 Tillatt maks % bebygd areal = 30 % BYA (alle bygninger, konstruksjoner over bakken, åpent 
overbygget areal og biloppstillingsplasser inngår i beregningen av bebygd areal på tomta). Det 
tillates bolighus med mønehøyde inntil 8 meter og gesimshøyde inntil 7 meter, målt ut fra planert 
terreng. For garasjer og uthus tillates mønehøyde inntil 4,5 m og gesimshøyde inntil 3,5 m, målt ut 
fra planert terreng.

2.3 Vann- og avløp skal kobles på kommunalt nett. 

2.4 Det skal etableres minimum 2 biloppstillingsplasser pr boenhet. 

§3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Atkomst med motorkjøretøy til boligtomten sentral i planområdet, rett sør for den kommunale 
gang- og sykkelveien, skal skje via Nedre Liedgårdsvei og den første delen av gang- og 
sykkelveien.   
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§4 Frisiktsoner

Frisiktsonen for avkjørselen skal ha fri sikt over 0,5 m fra adkomstveiene fra boligområdene samt
fra kollektivholdeplassen. Vegetasjon i frisiktsonen skal holdes lavere enn dette og hensetting av
kjøretøy, lagring med mer tillates ikke. Stolper og enkeltstående trær kan stå i frisiktsonen såfremt 
trekroner ikke hindrer sikten.

§5 Annen type bebyggelse og anlegg

Det tillates plassering av trafostasjon. 



Ref. henvendelse om reguleringsplan.

Nesset Kraft har ingen innvendinger mot foresl�tte regulering.
Vi ber imidlertid om at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til v�re kabelanlegg i omr�det, gjelder fiber og 
lavspentkabler.

Minner ogs� om at det b�r utarbeides plan for � belyse aktuelle vei/stiareal

Med hilsen

Nesset Kraft as

Arnt Vidar Bruseth

tlf. 48 99 62 01

e-post: arnt@nessetkraft.no

Fra: postmottak@nesset.kommune.no [mailto:postmottak@nesset.kommune.no] 
Sendt: 30. august 2013 14:00

Til: M�re og Romsdal Fylkeskommune; NK MX NK; Fylkesmannen i M�re og Romsdal; Statens vegvesen 
Region midt; NVE, Region vest; Barnas representant i plansaker
Kopi: test 
Emne: Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nyg�rd Teigen

Nesset kommune oversender forslag til reguleringsplan for Nyg�rd Teigen. 

Eventuelle merknader til planforslaget m� v�re sendt innen 5. oktober til Nesset kommune.

Med hilsen 

Hogne Frydenlund
milj�vernleder Nesset kommune
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Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

zoti/ z,g
Nesset kommune
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Vår dato: 09SEPT.2013
Vår ref.: NVE 201305177-2 rv/tes
Arkiv: 323 Sakshandsamar:
Dykkar dato: Terje Systad
Dykkar ref.: 2011/824-27

Fråsegn til offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Nygård Teigen -
Gang- og sykkelveg - Nesset kommune
Vi syner til Dykkar brev dagsett 30.8.2013. Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan for Nygård
Teigen. Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for gang og sykkelveg, men det er og lagt til
rette for ei ny tomt..

I NGU sitt lausmassekart er mesteparten av planområdet avmerka som morene. Reguleringsplanen ligg
under marin grense i eit området med større leireavsetningar. Ein kan difor likevel ikkje utelukke at det
finnest ustabile lausmassar i området. Dersom det er mistanke om, eller vert påvist ustabile massar, må
det gjerast ei grundigare geoteknisk undersøking for å avklare risiko for utglidingar.

Med helsing

Ing Lavo I
fungerande regionsjef

Te e Sysrad
overingeniør

E-post nve@nve no Postboks 5091, Majorstuen. 0301 OSLO, Telefon 09575 Intemett www nve no

Org nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Hovedkontor Reglon Midt-Norge Region Nord Region Sør Reglon Vest : Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 .Naustdalsvn 1B : Vangsveien 73

Postboks 5091. Majorstuen 7075 TILLER , 8514 NARVIK Postboks 2124 : Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO




1 3103 TØNSBERG ; 6801 FØRDE : 2307 HAMAR









Nessetkommune
Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset,6460EidsvågI Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 410605 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864981062

Statensvegvesen,Regionmidt
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Deresref: Vår ref Saksbehandler Dato
2009/203-2 HogneFrydenlund, 71 23 11 83 24.02.2009

Veikryss RV 62x Hammervollveienøst- utbedringer

Det visestil møteogbefaringi Eidsvågden24. februar09.

Statensvegvesensattei forbindelsemedreguleringsplanfor ny atkomstveiøst,til
Hammervollhagen, vissekrav til utforming av kryssetut påRV 62.

Kommunenharnåmålt oppfrisiktsonenfor dettekrysset,sevedlagtekartskisse.

For å oppnåfrisiktsoneog bedretrafikksikkerhetener følgendetiltak aktuelle;
� Frisiktsoneøst– fjernenoeplenarealpådeler aveiendommengnr 28bnr 85.
� Frisiktsonevest– fjernedelerav hekkpåeiendom gnr 29bnr 61 ogvurdereannen

plasseringav transformatorkiosktilhørendeNessetkraft AS.

Statensvegvesenhar i forbindelsemedhøringsuttalelsetil reguleringsplanfor Sjøgardenreist
innsigelsetil planforslagetut fra at nevnteveikryssmåutbedres.

Vi beromat Statensveivesenpåbakgrunnav skissertetiltak i fr isiktsonenvurdererforslagtil
reguleringsplanSjøgardenpånytt.

Med hilsen

HogneFrydenlund
miljøvernleder

Vedlegg
1 Frisiktlinjer og lengdeprofil
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Nessetkommune
Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset,6460EidsvågI 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 864981062

SteinLangset

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Deresref: Vår ref Saksbehandler Dato
2008/101-26 Bjørn Stensjø, 71 23 11 12 23.08.2011

Makeskifte av grunn - frisiktkrav vegkryssRV 62x Hammervollvegenøst.

Jegvisertil vår befaringfredag19.08.11hvor vi såpåutformingenav vegkryssetveddin
eiendom og kravettil siktlinjer somer fremsattav StatensVegveseni brevav 27.02.09.Du fikk
kopi av dettebrevetogbrevav24.02.98fra Nessetkommunetil StatensVegvesenmed
kartvedlegg.

Tilstedevedbefaringenvar forutenundertegnedeogsåmiljøvernleder/planleggerHogne
Frydenlundog lederkart/oppmåling HåvardSørvik.Hensiktenvedbefaringenvarå få klarheti
hvilke tiltak som var nødvendigeog hvordandissekunnegjennomføres.Tiltaket gåri korthetpå
å fjerneenjordvoll medbeplantningog erstattedettemedpleneller lavtvoksendebeplantning
somikke hindrersikten.

Vi ble enigeom følgendeprinsipper:
• Kommunenerververdengrunnensom ligger sydfor siktlinjen pågid 29/85samt ca1 m

nordfor denne.Dettefor å få ennaturligskråning.
• Somerstatningfår du et arealnordfor krysset; gid 29/317somomfatterdetmesteav

veggrunnentil din garasjesamtnoearealsørfor denne.
• Oppmåling foretasetterat arbeideter utført.
• Kommunenbetalerkostnadenefor oppmålingog tinglysing

Dessutenvil kommunengjernehatillatelsetil å tagrunneni bruk snarest, slik atvi kansettei
gangmedarbeidetnårdetpasser,ogsåfør makeskifteter ferdig tinglyst.

Vedlagter forslagtil avtalei to eksemplarer.Dersomdu ikke harinnvendingertil avtaleforslaget,
bervi om at du skriverunderbeggeeksemplareneog returnererbeggetil oss.Vi vil dafå
ordførerentil å underskrivebeggeavtaleneog etteksemplarvi bli returnerttil deg.

Vedlagter ogsåen kartskisseoverområdethvor berørtearealerer markertmedgult.
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Med hilsen

Bjørn Stensjø
assisterende rådmann

Vedlegg
1 Makeskifteavtale Stein Langset
2 Kart - frisiktlinjer/-soner ved RV 62 -24.02.2009

Kopi til:
Håvard Sørvik
Ellen Undseth
Hogne Frydenlund



Saksbehandlar, innvalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

30.09.2013
Dykkar dato

30.08.2013

Vår ref.

2011/4949/BJOT/421.4
Dykkar ref

Nesset kommune

073tV 2.>-/

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune. Reguleringsplan Nygård - Teigen.
Fråsegn til søknad om offentleg ettersyn.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde ikkje merknader til planforslaget, og
kommunen kan for vår del godkjenne planen.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.)
samordnar

Dokutnentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Statens vegvesen, Region midt

Bjarne Otnes
overingeniør

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak'dfmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



-

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

Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nygård -
Teigen - fråsegn ved offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Automatisk freda kulturminne
Det er gjennomført arkeologiske undersøkingar utan funn, jamfør brev 19.11.12.

Barn og unge
Ved varsel om oppstart peikte vi på behovet for å dokumentere korleis barn og unge 
sine interesser er ivaretekne. Dette er ikkje nemnt i tabellen over høyringsinnspel. 
Planomtalen er også mangefull med omsyn til dette. Det er gjort nokre vurderingar 
vedrørande skuleveg (positiv følgje). Kapittel 6.1. har elles følgjande formulering; "i 
planområdet er det plass mellom bebyggelsen for barns lek og utfoldelse". Til dette er å 
kommentere at her ikkje er annan plass enn den grunneigarane aksepterer. Det er såleis 
ikkje lagt til rette for leik, sjøl om talet på bustader i området burde tilseie dette. Det er 
heller ikkje sagt noko om korleis tilrettelegging i tilliggande areal kan vere relevant for 
planområdet. På dette punktet er både planen og planomtalen mangelfull.

Planfagleg vurdering
I plankartet er det fastsett tomtegrenser (framstilt som rettsleg bindande). Området 
mellom Nedre Liedgardsveg og Solbjørbakken er likevel ikkje delt, inklusiv arealet der 
løa skal rivast og nytt hus byggjast. Dette har betydning for korleis føresegnene til 
planen verkar. 30 % utnyttingsgrad på denne store tomta vil verke heilt annleis enn på 
dei mindre tomtene, mellom anna kan det innanfor rammene av plan byggjast fleir-
mannsbustader. Dette er heller ikkje nemnt i planomtalen. Dersom tomtegrensene i 
planen skal vere rettsleg bindande, bør dette også vere presisert i føresegnene, og det 
nemnde arealet delast tilsvarande.

Vi legg til grunn at planen sin intensjon er slik som det kjem fram i planomtalen. Ut frå 
dette er det manglande samsvar mellom kart, føresegner og planomtale og planen er 
fleirtydig. Når vi likevel ikkje reiser motsegn, er det med utgangspunkt i at planen i all 
hovudsak stadfestar ein arealbruk som allereie eksisterer, og at planomådet og kom-
pleksiteten er avgrensa i omfang. Den eine bustadtomta som vert tillagt endrar ikkje 
vesentleg på dette. 

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

2011/824 30.08.2013
52842/2013/REGULERINGSPLAN/1543

Johnny Loen, 71 25 82 88 02.09.2013



Side 2

Dersom intensjonen i planomtalen er feil oppfatta, og at ein i realiteten ønskjer å legge 
til rette for fleire bustader/ konsentrerte bustader, vil vi frårå dette, eventuelt krevje at 
ein legg til rette felles leikeareal for dei minste barna innanfor området, og at planom-
talen vert oppdatert tilsvarande.

Tilkomst til den nye bustadtomta, jamfør føresegnene, er også å sjå som pil i kartet. 
Symbolet bør forklarast i teiknforklaringa, eventuelt gjerast rettsleg bindande for alle 
tomtene.

Friområda i planen er i realiteten ikkje eigna som friområde og bør heller nemnast som 
vegetasjonsbelte eller naturområde.

Konklusjon
Vi rår primært til at ein endrar planframlegget slik at det vert lagt til rette areal for leik, og 
at planomtalen blir oppdatert tilsvarande merknader ovanfor.

Etter ei totalvurdering vil vi likevel ikkje sette oss i mot at planen vert eigengodkjent.

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Med helsing

Ole Helge Haugen Johnny Loen
Fylkesplansjef Plansamordnar

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her
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Statens vegvesen

Nesset kommune
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

Region midt Jan-Kristian Janson - 71274119 2011 110335-006 20111824-27 06.09.2013

Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nygård Teigen -
Nesset kommune - innsigelse

Viser til deres oversendelse av 30.08.2013.

Statens vegvesen kan ikke se at det er innregulert byggegrenser langs fylkesveg 62. I ut-
gangspunktet skal det være 50 meter mellom midtlinje veg og bebyggelse, jf. Veglova. Dette
kan fravikes ved reguleringsplan og blir ofie gjort. Men vi kan ikke akseptere at det skal være
lov å etablere bebyggelse helt inn til vegkanten. Reguleringsplanen for Teigen m/flere fra
1983 inneholder byggegrenser og som et minimum vil vi kreve at disse videreføres. Det er
spesielt viktig å ikke bygge inn fylkesveg 62 siden den knapt kan sies å være dimensjonert for
dagens trafikkmengde med en ÅDT på rundt 3100. Støyproblemer og redusert trafikk-
sikkerhet vil ofte være resultatet.

Vi etterlyser også en tilstrekkelig opptegning av frisiktsoner i krysset mellom Solbjørbakken
og fylkesveg 62 i tråd med kap. 4 i håndbok 263, `Geometrisk utforming av veg- og gate-
kryss'. Det er viktig å være klar over at det også skal tas hensyn til gående og syklende. Vi
viser spesielt til kap. 4.1.7 og 4.1.8 i nevnte håndbok samt håndbok 017 'Veg- og gate-
utforming'. Statens vegvesen kan heller ikke akseptere at det er innregulert energianlegg
(trafo) innenfor restriksjonssone (hensynssone?) —frisiktsone ved offentlig veg. Trafokiosken
reduserer sikten i krysset og kan med fordel flyttes lenger nordvest. Den dårlige sikten har
vært påpekt tidligere fra vår side i forbindelse med reguleringsplan for Sjøgarden boligfelt. Vi
viser til våre brev av 22.12.2008 og 27.02.2009. Det er med undring vi registrerer at
kommunen godtar oppføring av trafokiosk i frisiktsonen.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks:71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 6 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap
Fylkeshuset
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6404 Molde Org.nr: 971032081
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Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52
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Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 5-4, fremmer Statens vegvesen følgende innsigelse
mot forslag til reguleringsplan for Nygård Teigen vedlagt deres brev av 30.08.2013:

For å hindre en trafikkfarlig løsning må det etableres byggegrenser langs fylkesveg 62,
jf. § 29 i Veglova. Som et minimum krever vi at byggegrensene i reguleringsplanen
for Teigen m/flere fra 1983, videreføres.
For å hindre en trafikkfarlig løsning må det etableres frisiktsoner i krysset mellom
Solbjørbakken og fylkesveg 62 samt fastsettes tilsvarende hensynssoner i tegn-
forklaring og reguleringsbestemmelser i tråd med håndbok 017 og 263. Energianlegg
kan ikke ligge innenfor frisiktsonen.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Kjetil Strand
regionvegsjef

44),CKnutte
delingsdirektør

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal; her
Møre og Romsdal fylkeskommune; her
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