
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 12.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 15:00 

 

Orientering om Flerbrukshallprosjektet v/Lønnheim Entreprenør 

 

 

 

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

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

Arild Svensli Vivian Høsteng 

leder sekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 21/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 22/15 GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage 

på administrativt vedtak -Anna Margrete og Jostein 

Øverås 

 2014/1351 

PS 23/15 GID 035/004 - Klage på administrativt vedtak i 

delingssak. - Magnar Toven 

 2015/1338 

PS 24/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og 

utstyr 

 2015/1235 

PS 25/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste  2015/1617 

PS 26/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av 

branndører, og nytt ventilasjonsanlegg 

 2015/1595 

PS 27/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod  2015/1586 

PS 28/15 Nesset Ungdomsskole, Renovering av gymfløy  2015/1613 

PS 29/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av 

garderober og fasader 

 2015/1600 

 

 



PS�21/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 

Nesset kommune Arkiv: 077/004 

Arkivsaksnr: 2014/1351-6 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 22/15 12.11.2015 

 

GID 077/004 - 005 - Fradeling av tomt til hytte-Klage på administrativt vedtak -

Anna Margrete og Jostein Øverås 

Vedlegg 

1 Mottaker av kostnader 

2 Deling GID 077/004-005 

3 Kart 

4 Avkjørsel GID 077/005 

5 Søknad om oppretting/endring i matrikkelenhet 

6 Jordlovsbehandling 

7 Klage på vedtak i jordvernsak 

8 Tomt tegnet inn på dagens gardskart 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage på administrativt vedtak om fradeling av ei hyttetomt fra 77/4,5. 

Klagen er datert 18/8-15. 

Det vises også til § 12 i jordloven. 

Kommunen kan ikke se at det har kommet fram momenter i klagen som gjør at kommunen skal endre 

oppfatning i saken. 

 

Saken sendes over til Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til vedleggene. 

 

Jostein Øverås søkte den 3/8-2014 om fradeling av ei hyttetomt fra eiendommen 77/4,5. 

 

Søknaden blei behandlet etter jordloven sommeren 2015 med avslag.  Dette var et administrativt 

vedtak. 

 



Nå klages det på dette vedtaket. 

 

Begrunnelsen for avslaget var at tomta i sin helhet ligger på fulldyrka mark som er godt drivverdig. 

Rett nok noe bratt, men arealet blei drevet sammen med et større stykke i sommer. Dessuten har 

søkerne et stort byggeklart hyttefelt noen hundre meter lenger opp i bakken. 

 

Klagerne er forundret over at departementets tillatelse av 3/3-1982 ikke lenger er gyldig. Dette har 

sammenheng med at det er gått mer enn 3 år siden tillatelsen blei gitt og at delingen ikke har skjedd. 

Da sier jordloven i § 12 , 8 ledd at «samtykke fell bort».  

Saken måtte altså behandles på nytt.   

Vurdering 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i klagen som taler for denne fradelingen. 

 

Som tidligere skrevet må saken behandles på nytt etter jordloven. Da er ikke kommunens avgjørelse 

bundet av tidligere vedtak i saken. 

Området er fylldyrket mark av god kvalitet. Arealet som søkes fradelt er en del av et større stykke som 

blir drevet årlig. Tomta ligger i et LNF-område. 

 

Det ligger flere byggeklare hyttetomter med kort avstand fra den søkte tomta. 
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Møre og Romadal
tyixeslandorgxsatyre
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ÅLAGL - DLLING GNR. 77, bNR. 4 00 Nr..›SzT

I møte den 22.-23. sep&emeer 19,31 vedtok fy1Xe8landbruks-
atyret samevar med landbrakanemndas tilråding ikke å sam-
tykke 1 fraudlIng av en paraell pa ca. 0,, dekar annet areal
til hyttetomt.

Av fylkeslandbruesajefens innetilling fremger at det berørte
areal vanakelig kan drives med maakIner, men det har likevel
verdi for bruxet, lallfall som oeitemarx. Det kan videre ikke
sed uort fra de ulemper uet kan føt4e imied eg med en hytte-
eiendom med rett til vel og parxeringsplada helt inn til dyrka
joru.

Vedtaxet ole paxlaget i brev av 6. oktoper 1901 tra tidlig-
ere og navierenue eler, aom opplyaer at velen først og fremat
er en driftsve1, dom har vigrt i orul< a£den ida). Det platået
som er fremkommet ved atjevning av en atur ateinrøya er stort
nok både til 2 hytter og til parkering. Det er nå planlagt
en vei ned baxxeskraningen,,hvorved det vil bli en ikke driv-
verdig trekant pa ca. 40d m` passende til en liten hytte.
Hvia oygaling ikke godkjennes, kan det ordnes med leie (tor-
paktning)it.eka. 50 ar.

Alagen ble behandlet i mØte den 20.-21 oktober 1981 av tylkes-
landbrukestyret„eom bl.s. anfører at hyttetomter ikke er livs-
viktigebehov, og bør legges til lavproduktivearealer i god
avstand fra produktivejordbruksarealer. Her dreier det seg
oa en paraell på innmark'irelativt godt jordbruksmIljø,der
tradelingav hyttetomtogså på sikt vil ha klare mgjønnsaige
ulemper.

I brev av 9. novemper 1981 fremhevet den tidligere eier,
bjarne øverås, at den nevnte trekant ixke xan utnyttee på
bedre mat•, tor som tont vil den tilføre bruket kr. 5002-
,årlig. Adkomatviiener iangtfra gårderishus og gar i en
'47„engdeav 2o 1/2 m gjeanom dyrka jord. Det er ikke mulig &
oygge hytter i utnarka fordi skosen er Utskittetog p.g,a.
rasfare.
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De artementetskal bemerke:
:11.4 r42,i7rTO»

Xi•adbmain oppg18 a ha b deker dyr^a jordp 25 dekar overflate-
dyrea jora og uzjente arealpr,atad44 trigkammet arkal.

r, oir!

kitter .14oi111718)4 :t• ~iicesiA114~#17.4%ta 4-taPsnalire
fra delliigeföffUdet bare hivia delingen er-drlftsøkonamisk
foravarlIgtåler hvls samfunnainteresaerav støøre rekt taler
for det 14".~Peren, *tikt-~,,f9frit~pt:~ bygale
en nyttetoåttA/ e-ineto adiatrekkan aåledes 1j;ketilleggita
avbjerenge veffi:r2ti'irft~feerteffikrtffill:W~TI.kke gjelder
deling men oygaling, viaer en til at ovennevnte delingsforbud
ogsa omfatter bxgalIng t, ele ete. for lengre tid enn 10 år.

- t)!,241X-

Det er foretatt befaring 'bådeved landbruaaneandaog en fylkea-
agronom, slik at de faatiake forhold vedrørende tomta og om-
givelser må ansea alarlagt. Vesentlig p.g.a. skrånende terreng
anses paraellen ikke dyfftimr,,mmrkkanha verdi som beite.
Fradelingenaan neplJeansee sOLA-1Xxe drittamiconomiak. forevarlig.

Når det gjelder landbruksailjøet d& synez det å vieregrunn til
å regne med visee ulemper ved en hytte inn i et alikt godt
lanubruksouraue. er uet uheldit; qt hytta ma ha veirett
gjennom en driftavei på 26,5 m gjennom dyrka mark. Men på
den annen side fremgarat brdkerenved a by&le bort en hytte
på oL.a9aks.telJteu vil ..unne fd en inntekt p r. 500,- mrlig.
.3øaeren har tro114 rett ndr han hevuer at en berørteudyrx-
bare trexanten ixxe xan utnyttes pa bedre uåte. hn sommer til
at Uen nevnte arlige inntektaa vele tynt;reenn de mer eller
minure njputetiakedlemperhytt% vil ha for aine omgivelser.

Alagen tad saleuestil føl ep jfr. jordlovenaS1,55.

Departementetaarttykaer,uedUette 1 fradeling(bortbygaling)
av oulaøxteparaell på ca. 0,5 dakar annet areal til hyttetoat.

filagereno2;landbruaanemndabes underrettet.

JaJlan»doaumenterfølgervedlasttilbake,

t:tterfullmakt

t:apeelUrbye

Rolf Aslaamen
(saksbeh.)

VedlAgg
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STATENS VEGVESEN
VEGSJEFEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

FYLKESHUSET—SENTRALBORD(0/i)34111 Saksbeha~

6400 MOLDE K. Kringstad

Bjarne øverås

6470 NAUSTE

Relved svar ArF

3437/79 KK/LAN 775.43.192 213.6.19

FYLKESVEGEN SIIRA-ØVERÅS
SØKNAD OM AVKJØRSEL TIL HYTTE VED EIKESDALSVATNET PÅ
ØVERÅS GNR 77 BNR 5

Vi viser til brevet Dykkar 4. mai 1979.

Vi vil ikkje gå imot at det avkjørsleløyvet De fekk
22. februar 1977 vert brukt til ei hytte til, siik st r- L•

no vert gjelaandp for 2 bytter.

Ein gjer merksam på at vilkåra etter løyvet av 22. febi
1977 ikkje er innfridd ennå. Til det er det fylt For li
ut på avkjørsla slik at svingen ennå er for trang [
De rette på snarast.

Elles gjeld same vilkåra som i løyvet av 22. februar 1977
ein viser også her til brev av 29. oktober 1976 til NPsset
bygningsråd som De fekk kopi av.

Når parkeringsplassen vert nede ved hytta reknar ein med at
det vert snuplass for bil der, slik det også må vere.

Dette brevet gjeld som løyve til utvida bruk av avkiør
til hytte nr. 2 dersom bygningsrådet gir bygge]gyv_

Kopi vert send til bygningsrådet og til vegmeisteren.

Planavdelinga

K. Krings-6d
avdelingsingeniør



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Op Iles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? 	 Ja Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarli søker
Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei

Hvis nei, vedlegg byggblankett5159.

Opplysningergitt I søknadeller vedlegg til søknaden,herunderoppretting
eller endring av matrikkelenhet,vil bli registrerti matrikkelen.

Søknaden gjelder

c)cA/13,5-(

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Berører tiltaket eksisterende
Jaeller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynetfør
igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177 medvedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Ja Neijf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

Nei

Eiendom/
byggested

Planlagt
bruk/formål Bolig Fritidsbolig

Gnr. Bnr. t—

Adresse
t rVev-2..5 


Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr.

Beskriv
Garasje Annet:

Bolignr. Kommune

Poststed
rti3 .e./44(-£

Bygn.typekode (jf. s. 2)

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg
og anlegg

Nytt bygg *) Parkeringsplass *)

Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Konstruksjon Reparasjon

Bruksendring

Hele bygg *)

Nyanlegg *)

Oppdeling

Innhegning mot veg

Anlegg Veg Vesentli terren inn re

Fasade

Ombygging Anlegg

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg '') Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Tiltakets art
pb1§ 20-1

(flere kryss mulig)

Vedlegg

EndrIng av bruk

Riving

Bygn.tekn.InstalIasj.**)

n r ng av uks-
enhet I boll

InnhegnIng, skilt

Oppretting/endrin av
matrikkelenhet *** Grunneiendom *)

Byggblankett 5175 fyll s ut g **) Gjelder kun når Installasjonen
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Anleggseiendom Festegrunnover 10 år Arealoverføring
***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.

Behandles etter matnkkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

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

Nabovarsling(KvltterIngfornabovarsel/OpplysnIngergitt I nabovarsel/nabomerknader/kommentarertil nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsretVgjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

GruppeNr fra tlf Ikke
relevant

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
AnsvarlIgsøker for tiltaket TlItakshaver
Foretak Org.nr. Navn

(f-,1)45
Adresse

Pos nr. Poststed
t=-,i6A-10

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post Telefon (dagtid)

Dato Underskrift 46c..t< reN;:.

• g a R-4 -frna)
Gjentas med blokkbokstaver t

oilE/A) thim M4leGe6n;Gve(Cf()-k5
Side 1 av 2

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

E-post

Dato

Poststed

Underskrift

Telefon Mobiltelefon

Gjentas med blokkbokstaver

Blankett 5174 Bokmål UtgItt av DIrektoratet for byggkvalltet 20.09.2011



Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bollg, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bollg" (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig Storeboligbygg Fritidsbolig
111 Enebolig 141 Stort frittligendeboligbyggpå 2 et. 161 Hytter,sommerhusol. fritidsbygg

112 Eneboligmed hybel/sokkelleilighet 142 Stort frittliggendeboligbyggpå 3 og 4 et. 162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig

113 Våningshus 143 Stort frittliggendeboligbyggpå 5 et.eller mer 163 Våningshussom benyttessomfritidsbolig

144 Storesammenbygdeboligbyggpå 2 et.

Tomannsbolig 145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3 og 4 et. Koie,seterhusoglignende
121 Tomannsbolig,vertikaldelt 146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et. eller mer 171 Seterhus,sel, rorbuog liknende

122 Tomannsbolig,horisontaldelt 172 Skogs-og utmarkskoie,gamme

123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt Bygningforbofellesskap
124 Våningshustomannsbohg,horisontaldelt 151 Bo- og servicesenter Garasjeoguthustilbolig

152 Studenthjem/studentboliger 181 Garasje,uthus,annekstil bolig

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus 159 Annenbygningfor bofellesskap* 182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus Annenboligbygning
135 Terrassehus 193 Boligbrakker

136 Andresmåhusmed3- boligereller flere 199 Annenboligbygning(sekundærtmligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet Ikke omfatter bollg eller bruksarealet til bollg er mIndre enn til annet, velges bygnIngstype kodet Innen "Anner (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet.Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annen indusetribygning*

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon(> 15000 kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10 000kVA)
229 Annenenergiforsyning*

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning*

Fiskeri-oglandbruksbygning
241 Husfor dyr/landbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusfor fiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning*

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor-og administrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning*

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/forrelningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning*
330 Messe-og kongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON \ —
Ekspedisjonsbygning,terminal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontroftårn
412 Jernbane-og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning*

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning•

Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning*
449 Annenveg-og biltilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning*

Bygningforovernatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningfor overnatting*

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,kafebygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning*

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning*

Universitets-,høgskoleogforskningsbygning
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning*

Museums-ogbiblioteksbygning
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage (bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*

ellerbygningsomharnærtilknytningtil/
generslikebygninger

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning*

Kulturhus
661 Kino-heater4opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus*

Bygningforreligiøseaktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter*

HELSE
Sykehus

719 Sykehus*

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjem*

Primærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning*

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.av fly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning*
830 Monument
840 Offentligtoalett
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Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no  864 981 062 
 

Jostein Øverås 

 

6470  ERESFJORD 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/1351-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 13.07.2015 

 

Jordlovsbehandling 

Jostein Øverås søker om fradeling for ei hyttetomt fra sin eiendom. Søknaden er datert 3/8-14, 

men kom inn til kommunen 18/12-14. 

 

Dette er en søknad om fradeling av ei hyttetomt som landbruksdepartementet gav tillatelse til, 

etter klage, den 3/3-1982. 

 

Statens Vegvesen har gitt avkjørselstillatelse til veg til tomta den 28/6-1979. 

 

Men tomta har ikke vært fradelt, uvisst av hvilken grunn. 

 

Uansett er de gamle tillatelsene foreldet og saken må behandles på nytt. 

 

Jordbrukssjefen har vært på synfaring og kan konstatere at hele tomta er på dyrket mark. Rett nok 

noe bratt, men godt drivverdig. 1. slåtten var nettopp tatt da jordbrukssjefen var på synfaring og 

«tomtearealet» var slått sammen med de andre vel 6 da. 

Tomter til hytte skal i størst mulig grad legges til uproduktive areal, ikke på god dyrkamark. 

Dessuten har nå eier av 77/4,5  fått regulert et større hyttefelt bare noen få hundre meter opp i 

bakken. Hyttebygging på Øverås bør skje i dette feltet og ikke på produktiv dyrkajord. 

 

 

Nesset kommune viser til søknaden mottatt 18/12-14 og til § 12 i jordloven og gir avslag på 

søknad om fradeling av en parsell på ca 0,5 da fra gnr 77/4,5. Parsellen skulle brukes som 

hyttetomt.  

Arealet tomta ville legge beslag på er god dyrkamark og blir drevet sammen med et stykke 

på ca 6 da. 

Kommunen viser også til et byggeklart hyttefelt bare noen få hundre meter lenger opp i 

bakken. 

 



 Side 2 av 2 

 

Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage må sendes til kommunen innen 3 uker etter 

at dette vedtaket er mottatt. 

 

 

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

 

Faktura ettersendes Kari Astrid Øverås Sandrød, 7387 Singsås 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 
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Fra Anna  Margrete og Jostein Øverås

6470 Eresfjord

Gnr.77/4 og 5 Øverås 18.8.

Til Nesset kommune

Teknisk,samfunn og utvikling.

KLAGE.

Anna Margrete og Jostein Øverås klager på vedtak ijordvernsak 2014/1351-3.

Om  det er ønskeleg med mere opplysninger eller befaring kan Jostein Øverås

kontaktes.

Bakgrunn for fradeling av tomt til Kari Astrid Sandrød og Solvår Muldbakken

var at vår far,Bjarne Øverås, ønsket å sette av en tomt til Josteins søstre og

tinglyste dette i vårt skjøte.

Søknaden om fradeling ble,etter klagebehaldning, godkjendt  av  LANDBRUKS-

DEPARTEMENTET den 3.3.1982.

Statens vegvesen gav avkjørselstillatelse den 28.6.1979.

Det at Landbruksdep. vedtak er foreldet kom som en stor overraskese på oss.

Tomta er helt lik, både i størrelse,plassering -og delvis på dyrka mark slik den

var da Landbruksdepartementet gav tillatelsen.

Kari Astrid Sandrød bor i Trøndelag og har  4  voksne barn og 5  barnebarn.

Solvår Muldbakken bor på Øverås og har  3  voksne barn og 6  barnebarn.

Situasjonen for begge er at ønske og behov for hytte har meldt seg no.

Vi tror også en hytte her vil virke posetivt både for kommune,bygd og grend.

Vi, Anna Margrete og Jostein Øverås ønsker nå å få fullføre intensjonen i

tinglyst skjøte og ber om at klagen blir tatt til følge.

Med hilsen fiáo) JW. Mju
Anna Marer e v ås Jostein Øverås
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Nesset kommune Arkiv: 035/004 

Arkivsaksnr: 2015/1338-6 

Saksbehandler:  Gunnar Astad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 23/15 12.11.2015 

 

GID 035/004 - Klage på administrativt vedtak i delingssak. - Magnar Toven 

Vedlegg 

1 GID 035/004 - Søknad om deling av driftsenhet- Willy Toven 

2 Kart 

3 Klage på vedtak om avslag på deling av driftsenhet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til klage datert 30/9-15 og til administrativt vedtak datert 22/9-15. 

 

Nesset kommune kan ikke se at argumentene som bringes fram i klagen skal endre på kommunens 

vedtak i brev datert 22/9-15. 

 

Saken sendes over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen viser til vedlegga. 

 

Den 22/9-15 gjorde kommunen følgende administrative vedtak: 

 

«Nesset kommune viser til søknad datert 10/9.15 og til § 12 i jordloven og gir avslag på søknad om 

deling av driftsenheten 35/1 og 4. 

Å dele fra bnr 4 fra driftsenheten vil redusere driftsgrunnlaget betydelig og er ikke «ei god 

driftsmessig løysing». 

Kommunen mener også at deling eller ikke fører til noen endring i bosettingen i området.» 

 

Dette vedtaket klages det på. 

 

Klagen er levert innen rett tid. Den skal derfor behandles. 



Vurdering 

Det er listet opp en rekke momenter som klager mener taler for at samtykke til deling bør gis. Og 

ingen av disse momentene kan sies å være direkte feil. Men om alle moment har relevans for saken er 

en annen ting. 

 

Dersom søknaden skulle bli godkjent vil ca. 22 % av den produktive skogen som er på bruket 

forsvinne. Dette er en betydelig reduksjon i brukets driftsgrunnlag og samsvarer ikke med jordlovens § 

12 der det i tredje ledd står at det skal legges vekt på om delinga legg til rette for en « tenleg og variert 

bruksstruktur i landbruket». Å splitte opp bruk i flere mindre enheter vil normalt ikke føre til en 

«tenleg bruksstruktur». 

 

Delingen vil ikke endre realitetene står det i klagen. Det er Magnar som har drevet teigen siden den 

blei kjøpt for ca. 10 år siden. Men faglig sett er det en stor fordel om disse teigene er på samme 

eierhand. Teigene ligger i byte med hverandre og det er en stor fordel om skogen blir drevet ut ved den 

samme drifta. Dette er diskutert med skogbrukssjefen. 

 

Det argumenteres med at delingen vil være med å sikre bosettingen. Det argumentet vil kommunen 

tilbakevise. Rådmannen kan ikke se at det vil endre på bosettingen om denne delingen skjer eller ikke. 

 

Det bestrides ikke at Magnar har en sterk personlig tilknytning til bruket 35/1. Han er oppvokst her og 

har nok hjulpet til med drifta på dette bruket.  

Det står i klagen at verken Willy eller Magnar er avhengig av skogsdriften i et næringsmessig 

perspektiv, men at det gir en økt kilde til trivsel at Magnar får pusle med skogen på hobbymessig 

basis. Men når både selger og kjøper er enige om dette, må det kunne lages en avtale om at Magnar får 

fortsatt kan arbeide med skogen som tilhører Willy uten at eiendomsforholdene endres. 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no  864 981 062 
 

Myrset Advokatfirma 

Britvegen 4 

6410  MOLDE 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/1338-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 22.09.2015 

 

GID 035/004 - Søknad om deling av driftsenhet- WillyToven 

Kommunen viser til søknad om deling av driftsenhet datert 10/9-15. 

 

Dette er en søknad om å få dele gnr 35/4 fra driftsenheten gnr 35/1 og 4. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Willy Toven kjøpte for ca 10 år siden 35/4 som tilleggsareal til hovedbruket 35/1. Bakgrunnen 

for dette salget var at Nærings og miljøutvalget i kommunen satte som vilkår i forbindelse med 

en søknad om fradeling av tunet på eiendommen 35/4, at restarealene måtte selges til bruk i drift 

i området. Det blei inngått avtale om at Willy Toven skulle kjøpe skogarealet på 35/4 og at Knut 

Toven skulle kjøpe dyrkamarka. 

 

35/4 er to skogteiger på ca 92 da produktiv skog og ca 65 da anna uproduktivt areal.(for det 

meste myr) Se kart som følger saken. 

 

Gnr 35/1 har ca 27 da jordbruksareal, 315 da produktiv skog og 277 da anna uproduktivt areal. 

 

Willy Toven bor i Eidsvåg sentrum ca 5 km fra bruket han eier. Dyrkajorda leiges bort. Han 

driver sjøl skogen. 

 

Willy Toven vil selge bnr 4 til sin onkel, Magner Toven. Han har de siste åra drevet i skogen på 

35/4. 

 

 

 

 

 

 



 Side 2 av 2 

 

Vurdering 

 

En fradeling av 35/4 vil svekke driftsgrunnlaget betydelig på dagens driftsenhet.  Over 22 % av 

den produktive skogen vil da forsvinne. I en tid med dårlig lønnsomhet i landbruket er det etter 

jordbrukssjefens mening ikke tilrådelig å redusere driftsgrunnlaget på denne driftsenheten. 

 

I § 12 i jordloven står det: 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 

departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 

eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren 

(utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 

takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling 

ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 

rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 

omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing (utheva av 

saksbehandlar), og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 

dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som 

lova skal fremja. 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 

eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 

driftseining. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 

tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 

eigedom. 

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 

bort. 

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband 

med grensejustering etter matrikkellova.» 

 



 Side 3 av 3 

 

Kommunen mener at en oppstykking av en driftsenhet i et så stort omfang som det her er snakk 

om ikke legger til rette for «ei god driftsmessig løysing». Tvert om er det normalt store arealer 

som er driftsmessig heldig. Dette gjelder særlig i skogbruket med den grad av effektivisering vi 

har der. 

 

Denne søknaden om deling er ikke underskrevet av hjemmelsinnehaver. Men fordi 

hjemmelsinnehaver har skrevet under konsesjonssøknaden til sin onkel, godtar kommunen 

søknaden. 

 

Vedtak: 

Nesset kommune viser til søknad datert 10/9.15 og til § 12 i jordloven og gir avslag på 

søknad om deling av driftsenheten 35/1 og 4. 

Å dele fra bnr 4 fra driftsenheten vil redusere driftsgrunnlaget betydelig og er ikke «ei god 

driftsmessig løysing». 

Kommunen mener også at deling eller ikke fører til noen endring i bosettingen i området. 

 

Dette vedtaket kan det klages på. En eventuell klage skal sendes Nesset kommune 

innen 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt. 

 

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

Faktura ettersendes hjemmelsinnehaver, Willy Toven, 6460 Eidsvåg. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Willy Toven Eidsvågvegen 69 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

Magnar Toven Rausandvegen 31 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 







Nesset kommune v/ordføreren

6460 Eidsvåg

Vår ref: 21952/BKM Deres ref:

YRSET
DVOKATFIRMA

Medlemmer  av  Advokatforeningen

âo/S/lâö?

 

Dato: 30. september 2015

KLAGE TIL OVERORDNET  KLÆGEORGAN

Nesset kommune v/jordbrukssjef Astad fattet den 22.9.2015 slikt

Vedtak:

Myrset Advokatfirma

Org nr  NO  976  745  078 MVA

Advokater

Bjøm Ketil Myrset
Gerd  Anne  Gammelsæter

Kontorleder

Frank Harald Vestad

Kunnskapsparken  i  Molde
Britvegen  4
NO-64l0 Molde
Mobil  90650l22
Tlf 71242040
wwwmyrsetno
bjom.kelil@"myrset.no

Ansvarlig advokat:
Advokat Bjøm Ketil Myrset

Nesset kommune viser til søknad datert l0/9.l5 og til  §  12 i jordloven og gir avslag på

søknad om deling av driftsenheten 35/1 og 4.

Å  dele fra bnr 4 fra driftsenheten vil redusere driftsgrunnlaget betydelig og er ikke «ei god

driftsmessig løysing».

Kommunen mener også at deling eller ikke fører til noen endring i bosettingen i området.

Dette vedtaket påklages med dette på vegne av Magnar Toven til overordnet klageorgan idet vi ber

om at søknaden om deling blir innvilget.

Når det gjelder det faktum som må legges til grunn så viser vi til søknaden om konsesjon og

søknaden om deling.

Det er hjemmel i loven til å ta de hensyn som er nevnt i søknadene.

0  En deling vil ikke endre realitetene. Det er Magnar som har drevet denne teigen siden den

ble ervervet fra Harman for ca. 10 år siden.

0  En deling vil være med  å  sikre bosetningen.

Her er det sterk personlig tilknytning gjennom et langt liv som taler for å gi tillatelse.

0  Myndighetene har som overordnet oppgave a skape trivsel og yte service til sine

innbyggere.

0  Myndighetens oppgave er å se om det finnes muligheter for å si ja  -  ikke lete etter

begrunnelse for et nei.

A}



A}
0  Det er Magnar som har betalt alle kostnadene for ervervet i form av kjøpesum,

tinglysningsgebyr og dokumentavgift mv.

0  Både kjøper og selger ber om at tillatelse blir gitt.

Hverken Willy eller Magnar Toven er avhengig av skogsdriften i et næringsmessig

perspektiv, men ser på dette som en kilde til økt trivsel ved at begge får pusle med skogen

og drive den på hobbymessig basis.

0  Ingen av skogteigene har slik størrelse at det er problemer å drive fullgod skjøtsel av arealet

på fritiden. Magnar er dessuten pensjonist og har dermed mye tid til å disponere i skogen.

Med vennlig hilsen

Myrset advokatfirma

m Ketil Myrset
45m

Advokat

2



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1235-1 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 91/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 72/15 17.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 20/15 24.09.2015 

Nesset kommunestyre 89/15 22.10.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/15 12.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Vedlegg 

1 Oppgradering kjøretøy 

2 Brev vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

3 Vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

4 Anbefaling fra brannsjef Alf Magne Smørholm 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

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

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-19 

 



Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Molde brann- og redningstjeneste v/nestleder beredskap Frode Drågen Myhre, brannmester Bjørn Olav 

Hole og avdelingsleder Vegard Øverås Lied var tilstede og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

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

 

7. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

8. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

9. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

10. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Vegard Øverås Lied ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 

tilbake.  

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Saksdokumentene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

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

 



12. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

13. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

14. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

15. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.10.2015  

Ola Einar Stolsmo ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil og deltok i 

behandlingen av saken.  

 

Arbeiderpartiet v/Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende forslag: 

 

Det må være en prioriteringsliste ang brannberedskap: 

1. Kontrakt med hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal.  

2. Få kjøpt inn utstyr og ordne med hus til brannvogn i Eikesdal 

3. Bygge ny brannstasjon i Eresfjord som tilfredsstiller dagens krav 

4. Innkjøp av mannskapsbil og vaktbil til Eidsvåg og rullering av biler med utstyr fra Eidsvåg 

til Eresfjord. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes og sendes tilbake til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Bjerkelis 

forslag bes utredet og vurdert før ny behandling i kommunestyret i forbindelse med 

økonomiplanen.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.10.2015 

Saken utsettes og sendes tilbake til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Bjerkelis forslag bes 

utredet og vurdert før ny behandling i kommunestyret i forbindelse med økonomiplanen.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Brann og Redning har utdaterte kjøretøy og utstyr, samt brannstasjoner som trenger 

oppgradering. Molde brannvesen utførte vernerunde i 2014 hvor mangler og avvik ble påvist. 

Utbedring og oppgradering av kjøretøy og utstyr er nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende og 

god beredskap for befolkningen i Nesset kommune.  

 

Utdrag fra brev Vernerunde Nesset brannvesen datert 6. mai 2015 (Se hele brevet i vedlegg 2): 

 
Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er skrevet en punktvis 

rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er avdekket i vernerunden samsvarer i stor 



grad med tidligere gjennomførte vernerunder. Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for 

oppgradering av alle fasiliteter. Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes 

snarest for å holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy 

 

Anbefalte tiltak:  

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og impregnering. For tørking av tøy 

anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene.  

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes.  

- To biler i Eresfjord må erstattes.  

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg.  

 

 

  
BESKRIVELSE AV NESSET BRANN OG REDNING: 

 

Brannsjefen i Molde er gjennom en samarbeidsavtale som trådde i kraft i 2012 brannsjef i Nesset 

kommune. Lokal brannmester i 20 prosent stilling, hvor Bjørn Olav Hole er konstituert i stillingen per 

dags dato. Det er 5 utrykningsledere i Nesset kommune som går rullerende døgnkontinuerlig vakt, alle 

tilknyttet Eidsvåg stasjon. 

 

Nesset Brann og Redning har normalt 30 – 50 utrykninger i året. Uttrykninger er fordelt på 

trafikkulykker, pipebranner, brannhindrende tiltak, brann i bygning, bilbrann (annen brann), annen 

assistanse, vannskade og unødig alarm.  

 

Statistikk Nesset brann – og redningstjeneste 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Trafikkulykker 8 4 10 6 6 4 4 

Pipebranner 4 1 3 0 3 3 4 

Unødig alarm 8 24 21 15 18 12 9 

Brannhindrende tiltak 2 2 1 1 1 3 3 

Brann i bygning 11 0 1 1 1 3 3 

Bilbrann 3 6 2 2 4 13 0 

Annen assistanse 3 4 1 2 1 3 0 

Vannskade  2 1 0 1   

TOTALT 39 43 40 27 39 41 24 

 

I 2014 har de fleste i Nesset Brann og Redning gjennomført Norsk Luftambulanse sitt kurs «Mens du 

venter på ambulansen». Dette kurset har gitt mannskapet opplæring og trening i livreddende 

førstehjelp ved bruk av oksygen og hjertestarter, hvor det vil være årlige oppfriskningskurs fra Norsk 

Luftambulanse. Hvis ambulansen/ luftambulansen i Nesset er mer enn 20 minutter unna, vil mannskap 

fra Nesset Brann & Redning bli kalt ut av 110 sentralen for å utføre førstehjelp og bistå ambulanse. 

Hele mannskapet i Eidsvåg og Eresfjord er utrustet med tetraradio (nødnettsamband), mens 

hjelpemannskap i Eikesdalen og Vistdalen har tilgang på tetraradio på stasjonen.  

 

Mannskapet i Eidsvåg består av 17 deltidsansatte, samt 2 deltidsansatte fra Eresfjord på dagtid. I 

Eidsvåg er det 13 som er godkjente røykdykkere. Det er mål at alle skal være godkjente røykdykkere. 

Mannskapet i Eresfjord består av 10 deltidsansatte, hvorav en ansatt er stasjonsansvarlig. Fem 

deltidsansatte har i 2014 og 2015 gjennomført grunnkurs med røykdykker opplæring. Ni av de ansatte 

har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen». 

 

I 2015 har det blitt opprettet hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal. Dette er arbeidet er startet, og det 

vil utøver høsten 2015 bli innkjøpt utstyr og bekledning. Mannskapet i Vistdal består av 8 personer. 



Fire av de ansatte har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at to har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. Mannskapet i Eikesdal består av 6 personer. Tre av 

mannskapet har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at en har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. 

 

 
STATUS STASJONER, KJØRETØY OG UTSTYR 

 
EIDSVÅG: 

 

Stasjonen:  

Bygget er oppført i 1996 og ble bygget med formål som brannstasjon. Gode lokaler, med møterom, 

kontor, lett kjøkken, garderober og treningslokaler. Ligger sentralt i Eidsvåg ved Alstadplassen, og 

kort veg til aldershjem, skoler og barnehager i Eidsvåg. Trengs noe generelt vedlikehold på bygget, 

samt en reparasjon på gulvet i garasje for vaktbilen.  

 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eidsvåg er 20,3 år.  

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  

Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter.  

 

C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 

Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 

 

 

Utstyr:  

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. 

Stasjonen er godt utrustet, men mangler følgende utstyr: 

 



1. Komplettering av klippe/ redningsutstyr, skyvesylinder av samme merke som saks og spreder. 

Brukes ved frigjøring fra bil. 

2. Navigasjonssystem direkte koblet til 110 sentral, hvor vannledningskart ligger inne i 

karttjenesten. Systemet gir en mer effektiv kommunikasjon med 110 sentralen under 

uttrykning, samt at systemet gir viktig hjelp til å finne raskt frem til skadested og 

brannkummer.  

3. Pusteluftkompressor. Eksisterende pusteluftkompressor er over 20 år gammel, og må repareres 

for 20 000,- i 2015. Ny pusteluftkompressor bør inngå i en investeringsplan. 

4. Vaskemaskin for vasking av utrykningsklær som har vært i kontakt med helsefarlige 

røykgasser. Det er stort fokus på vask av bekledning, og ren/ skitten sone i brannstasjoner, da 

det viser at brannfolk har betydelig flere krefttilfeller enn andre yrkesgrupper. Det skal 

opprettes ren og skitten sone på brannstasjoner, og bekledning som har vært brukt til 

brannslukning skal vaskes umiddelbart etter bruk. Oppretting av ren og skitten sone, samt 

innkjøp av vaskemaskin må ha høy prioritet. Vaskemaskinen vil kunne bli brukt av mannskap i 

hele kommunen.  

 

 

 
ERESFJORD: 

 

Stasjonen:  

Stasjonen er en garasje i en del av en større bygning, som ligger sentralt plassert i midt i bygda på 

Frisvoll i Eresfjord. Lokalet er lite egnet som brannstasjon, og har ikke garderober, dusj og toalett. 

Garasjen har heller ikke egnede porter. Lokalet trenger en større oppgradering, og mer plass/ tilbygg. 

Det er ikke plass til å lage garderobe i eksisterende lokale, så dette må enten bygges ved siden av, eller 

en bør vurdere å leie en annet og bedre egnet lokale. 

 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eresfjord er 30 år. 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986  (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 

C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/ Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 

 I tillegg er det stasjonert en kraftig vifte på henger, spesiallaget for ventilasjon ved tunnelbrann.  

 

Utstyr: 

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. Mye 

gammelt og utrangert utstyr. Ved ny eller overtakelse av brukt brannbil, må utstyr følge med til 



Eresfjord. Har ikke røykdykkerutstyr, eller biler med egnet plass til røykdykkere. Har ikke 

vaskemuligheter på stasjon, men kan utføre dette i Eidsvåg ved behov.  

 

 
VISTDALEN: 

 

Stasjon:  

Stasjonen er bygd etter formålet å huse vannvogn. Ligger sentralt midt i bygda. Garasje er oppvarmet 

med varmepumpe. Leieavtale med eier. 

 

Utstyrt med en vannvogn med 4 500 liter med slanger, slukkeutstyr og vannkanon. Ny i 2013. 

Tilgjengelig traktor ved behov. 

 
EIKESDAL: 

 

Stasjon: 

Nåværende stasjon er gammel og har kun plass til en liten bilhenger. Stasjonen kan ikke oppgraderes, 

og nye lokaler må leies for plassering av ny vannvogn. Det finnes egnede lokaler i nærheten som er til 

utleie, og leiekontrakt vil bli inngått i løpet av 2015. 

 

Utstyrt med pumpe, slanger og diverse slukkeutstyr på en bilhenger. Vannvogn med 9 000 liter og 

slukkeutstyr er planlagt bestilt i løpet av 2015. På grunn av vannmangel vinterhalvåret i deler av 

bygda, er vannvogn det beste alternativet for raskt innsats i Eikesdal. Stasjonen har bra med slanger. 

Noen slanger er fordelt i slangeskap oppover bygda.  

Vurdering 

Det er et umiddelbart behov for skifte ut hovedutrykningsbil Unimog (C91) og Mitsubishi (C97) ved 

Eresfjord Stasjon. Samtidig er vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) i Eidsvåg av eldre årgang, og det 

må opprettes en kortsiktig plan for utskiftning av spesielt disse to bilene. Bussen (C82) og tankbilen 

(C84) må også inngå i en utskiftningsplan, men kostnad innkjøp av disse er ikke tatt med da dette vil 

være likt for vurderte alternativer. Det er hentet inn tilbud fra leverandører for vurdering av kostnader. 

To alternativ er vurdert med tanke på utskiftning av kjøretøy: 

 

Alternativ 1 - Rullering av biler fra Eidsvåg til Eresfjord: 

 

Vaktbilen (C87) flyttes til Eresfjord og erstatter Mitsubishi (C97) 

Mannskapsbil (C81) flyttes til Eresfjord og erstatter Unimog (C91) 

 

Ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg: 

 

Kostnad (eks. mva):  

Vaktbil (C87)        kr  800 000,- 

Mannskapsbil (C81)   kr 3 500 000,-  

Totalt     kr 4 300 000,-  

 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 1     kr  4 300 000,- 

 

 

Alternativ 2 – Nye biler i Eresfjord og plan for utskiftning av alle biler i Eidsvåg: 

 



Ny redningsbil (C97) og ny mannskapsbil (C91) ved Eresfjord stasjon. Plan for utskiftning av alle 

biler ved Eidsvåg stasjon. Behov for langsiktig plan, rullering av kjøretøy. 

  

Kostnad (eks. mva): 

Ny redningsbil (C97)     kr 750 000,-  

Ny mannskapsbil (C91) (C1 sertifikat)          kr 1 800 000,-  

Totalt              kr 2 550 000,- 

 

Plan for utskiftning av biler i Eidsvåg på kort sikt: 

Vaktbil (C87)       kr 800 000,-  

Mannskapsbil (C81)             kr 3 500 000,-  

Totalt                                    kr 4 300 000,- 
 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 2                          kr 6 850 000,- 

 

Alternativ 2 vil være gi en inntekt ved salg av bilene i Eidsvåg. Totalverdien på bilene ved stasjonen i 

Eidsvåg estimeres til kroner ~500 000. Det er lite marked for brannbiler som er +20 år. 

 

Oppgradering av utstyr ved Eidsvåg stasjon: 

 

Skyvesylinder (klippeutstyr) kroner   48 000 + mva 

Navigasjon og operasjonssentral i vaktbil kroner 105 000 + mva 

Vaskemaskin og tørketrommel kroner 235 000 + mva 

Pusteluftkompressor kroner 119 000 + mva 

 

Oppgradering av utstyr i Eresfjord stasjon: 

Røykdykker flasker og maske, 5 sett a’ 13 000,- kroner 65 000 + mva 

 

Oppgradering av brannstasjon i Eresfjord: 

Det må vedtas en kortsiktig plan for brannstasjon i Eresfjord i henhold til mangler i vernerunde utført i 

2014. Vurdere følgende alternativer: 

 

1. Oppgradere eksisterende og bygge på garasjeløp.  

2. Leie et annet bygg som ligger sentralt i Eresfjord 

3. Nytt bygg for formålet. Privat utbygger og langsiktig leieavtale med utbygger. 

4. Nytt bygg for formålet. Nesset kommune utbygger og eier. 

 

Eidsvåg brannstasjon utgjør hovedstyrken i Nesset kommune, og bistår i de fleste tilfeller mannskapet 

i Eresfjord, Eikesdal og Vistdal ved brann og redning. Alternativ 1, rullering av bilene i Eidsvåg til 

Eresfjord, vil gi en betydelig oppgradering av kjøretøy ved Eresfjord stasjon, og vil korte ned 

utrykningstiden fra Eresfjord til Vistdal og Eikesdal, samt gi en god mulighet bistå Eidsvåg ved større 

branner med røykdykkere og slokking. Mannskapet i Eresfjord vil også være utrustet til å starte 

røykdykkerinnsatts. Ved rullering vil vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) ha en estimert levetid på 

minimum 10 år i Eresfjord. Samtidig vil stasjonen i Eidsvåg bli godt rustet med de to viktigste 

utrykningskjøretøyene for brann og redning. Uavhengig valg av alternativ 1 eller 2, må det opprettes 

og vedtas kortsiktig og langsiktig rullering av kjøretøy i brannvesenet.  

 

Alternativ 2 vil bli en god løsning for stasjonen i Eresfjord, men vil gi en dyrere total kostnad over kort 

og lang sikt, da alle bilene i Eidsvåg likevel må byttes om relativt kort tid. Salg av eksiterende biler i 

Eidsvåg gi relativt lite inntekter da det er et lite marked for eldre brannbiler. Alternativ 1 vil gi et godt 



alternativ for stasjonen i Eresfjord, samt at en får rustet opp hovedstasjonen i Eidsvåg. Kostnadene for 

en godt utrustet brann- og redningstjeneste i Nesset kommune må veies opp mot tap av verdier, 

eiendom og liv. Investeringene må finansieres ved låneopptak. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Investeringene vil føre til økte kapitalkostnader ved opptak av lån. 

 

Betydning for folkehelse 

 
Nesset Brann og Redning er en viktig ressurs for beredskapen i Nesset kommune, og bidrar hvert år til 

å berge liv, eiendom og verdier. Et godt utrustet brann og redningstjeneste i Nesset kommune vil bidra 

til å berge liv, begrense skade på eiendom, være en viktig ressurs ved ekstremvær, samt bidra til 

trygghet til befolkningen i Nesset kommune. Ulykker, skader og tap av liv og eiendom har betydning 

for folkehelse for den det rammer, samt pårørende.  

 

 

 



  Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1235-1 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

Vedlegg 1 
 

Kjøretøy i Nesset Brann & Redning 

 

Eidsvåg: 

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  
Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter. 

 

 

 
 

 



 

 

 

C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

 
 

    
 

    
 



 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 

Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 
 

    
 

     



 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 
 

    
 

     
 



 

 

Eresfjord, kjøretøy: 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986 (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 

 
 

 



 

 

C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/  Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

 
 

 
 

 



C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 
 

        
 

     
 

 



Eresfjord brannstasjon: 

Sentral beliggenhet i Eresfjord. Leieavtale, kroner 2 800 pr måned. 

 

 
 

 



 
 

 



 

 

 Molde brann- og redningstjeneste 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon 

Telefax 

Org.nr. 

71 19 18 00 

71 19 18 01 

974 574 764 

e-post: frodedm@molde.kommune.no  

Dir: 71 19 18 61, Mob: 901 05 302 

 

Molde brann- og  
redningstjeneste 

6. mai 2015 

 

Nesset brann og redning 

6460 Eidsvåg 

 

 

 

 

VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 

 

 

Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er 

skrevet en punktvis rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er 

avdekket i vernerunden samsvarer i stor grad med tidligere gjennomførte vernerunder. 

 

Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for oppgradering av alle fasiliteter.  

 

Under øvelser og utrykninger blir brannkonstabler utsatt for ulik forurensing og som fører til 

behov for at personellet må dusje og skifte før de forlater stasjonen. Stasjonen i Eidsvåg har 

en dusj som ikke er i drift, men har ellers gode sanitærforhold. Stasjonen i Eresfjord har kun 

en håndvask. Her mangler det garderobe, toalett og dusj. 

 

Ansatte i brann- og redning utsettes for mange ulike gasser og typer forurensing. For å hindre 

at mannskapet skal utsettes for unødvendig helserisiko er det viktig at tøy og utstyr vaskes 

etter bruk. Nesset brann og redning har en vaskemaskin av eldre type tilgjengelig som er 

plassert i Eidsvåg. Denne har ikke de korrekte vaskemidler for branntøy. Branntøy som ikke 

er riktig vasket og impregnert gir ikke tilfredsstillende beskyttelse når det utsettes for varme.  

 

Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes snarest for å 

holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy. 

 

Anbefalte tiltak: 

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og 

impregnering. For tørking av tøy anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask 

av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene. 

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes. 

- To biler i Eresfjord må erstattes. 

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 

 

 

Vedlegg: Punktvis liste fra vernerunden. 

mailto:frodedm@molde.kommune.no


 

 

 Molde brann- og redningstjeneste 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon 

Telefax 

Org.nr. 

71 19 18 00 

71 19 18 01 

974 574 764 

e-post: frodedm@molde.kommune.no  

Dir: 71 19 18 61, Mob: 901 05 302 

 

Molde brann- og  
redningstjeneste 

9. desember 2014 

 

 

 

 

 

 

 
VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 02.10.2014 

 

 

 

Eresfjord stasjon 

Tilstede: 

- Vegard Øverås Lied, Nesset brannvesen 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt svært lav standard og fasiliteter for mannskapene er ikke 

godt egnet til formålet.  

 

Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Ingen merknad. 

 

Porter: 

Bør oppgraderes. Krever godt vedlikehold på vinter (brøyting) for at porten skal kunne åpnes. 

 

Toalettforhold: 

Det finnes ikke toalett på brannstasjonen. 

 

Dusj: 

Det finnes ikke dusjmuligheter på brannstasjonen. 

 

Farlige forhold: 

Det er en stor sluk i gulvet på brannstasjonen. Denne er dårlig sikret med en svekket rist, med en snublekant. Det 

er også svært trangt rundt brannbil (C 9.1.).  

 

Ventilasjon: 

Brannstasjonen er ikke ventilert. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Det er ikke mulighet for vasking av utrykningsklær på stasjonen eller rutine for dette. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er ikke tørkemuligheter for utrykningsklær.  

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er ingen vaskemulighet for brannklær og ikke tilrettelagt 

vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og skitten sone i 

brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker dette i poser. 

Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt forurenset utstyr 

vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for behandling av 

forurenset utstyr. 
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Personlig verneutstyr: 

Nye hjelmer er kommet eller bestilt. 

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres kontroll på brannslokkerne, for å sikre seg at de 

fungerer som de skal. 

 

Samband: 

Det er ikke radiosamband i C 9.1. Avventer til Nødnett kommer. 

 

Henger med pumpe og slangemateriell: 

Det er en tre stige plassert på hengeren. Dette er ikke lovlig stigemateriell og må byttes. Foreslår også at hele 

hengeren med pumpe omplasseres f.eks. til Vistdal eller Eikesdal og erstattes med en mindre pumpe med større 

kapasitet (se punkt om Redningsbil). 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil/unimog) C 9.1.: 

Bilen er av eldre dato og bærer preg av det. Dette har en vesentlig sammenheng med sikkerhet i utrykning og 

generell HMS. Skjermene over frem hjulene er delvis rustet opp og har skarpe kanter. Skjermene må skiftes. C 

9.1 er registrert som motorredskap og blir ikke kalt inn til EU- kontroll. C 9.1 må inn til EU-kontroll, bl.a. for å 

sjekke bremser etc. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i plan for utskiftning. 

 

Fremskutt enhet C. 9.6: 

Bil i god stand. En del løst utstyr og dykkerflaske som ikke er sikret. 

 

Redningsbil C 9.7: 

Det er fortsatt en del løst utstyr i lasterommet. Dette må festes bedre og systematiseres. Anbefaler utskifting av 

pumpe til nyere modell. Denne kan også erstatte pumpe på tilhenger. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i 

plan for utskiftning. 

 

Generelt:  

Det er personell ved stasjonen som er under utdanning til brannkonstabel. Ved endt grunnkurs er disse 5 

personene godkjente som røykdykkere. C 9.1 har ikke stor nok tank til å tilfredsstille kravene for å starte 

røykdykking jmf. kapittel 6 i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Det anbefales ut fra dette og bilens 

generelle alder/slitasje å se på muligheten for oppgradering av denne slik at den tilfredsstiller kravene til 

røykdykkerinnsats. C 9.7 er også av eldre modell og bør skiftes. 

 

Det er ikke fasiliteter på brannstasjonen ut fra forventet standard. Det mangler ren/skitten sone, garderobe er kald 

og sammen med biler og det er ikke toalett/dusj tilgjengelig. 

 

 

Eidsvåg stasjon 

Tilstede 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Erik Molton, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Internkontroll: 

Det er manglende system for avvikshåndtering. Kommunen jobber med innføring av systemet Rettesnora. Det 

må bli gitt opplæring til alle ansatte i dette så snart dette er i drift. Det er tilbudt arbeidskontrakt til alle. Det er 

usikkert om alle har signert og returnert denne. En del lister er oppdatert, men det er behov for revisjon av 

internkontrollsystemet. 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt god standard og fasiliteter for mannskapene er godt egnet 

til formålet.  
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Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Tilfredsstillende. 

Brannstasjonen står uten brannvarsling, noe som kan være svært kritisk. Hvis en brann skulle oppstå på 

brannstasjonen vil ikke brannmannskapene få alarm og en eventuell brann vil kunne utvikle seg mye før noen 

oppdager brannen og kritisk infrastruktur blir satt ut av spill. 

 

Garasje i tilknytning til brannstasjon: 

Det er en garasje i tilknytning til brannstasjon der gulvet er blitt utsatt for frostsprengning (vannbåren 

gulvvarme). Gulv må utbedres og varmekilde må etableres, slik at arealet kan snarest tas i bruk. Dette var også 

påpekt siste det ble gjennomført vernerunde. 

 

Skadedyr: 

Det er årlig problemer med maur inne på brannstasjonen. Det må iverksettes en systematisk utrydding av maur. 

Anbefaler at dette samordnes dersom med evt. andre kommunale bygg. 

 

Dusj/toalett: 

Renhold bra. Dusj nede er ikke i drift. Det er liten kapasitet for dusj for mannskap etter innsats. 

 

Treningsområde: 

Det er ikke systematisk renhold av dette området. 

 

Utrykningsbekledning: 

Det er generelt god standard på bekledning/hjelmer/sko på stasjonen. Det er gitt tilbakemelding på dårlig 

passform på sko av enkelte. Klær og hjelmer mangler tydelig merking. Det mangler også filtermasker og filter til 

disse. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Vaskemaskinen er av eldre årgang med begrenset kapasitet. Det er heller ikke automatisk dosering for 

vaskemidler og impregnering. Impregnering er viktig for å bevare tøyets egenskaper mot varme. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er dårlig med tørkemuligheter for utrykningstøy på brannstasjonen. Det er et tørkeskap av eldre årgang som 

brukes til tørking. Dette er ikke dimensjonert for branntøy. Varmeskap er en brannrisiko, spesielt da 

brannstasjonene ikke har brannvarslingsanlegg. 

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er begrenset kapasitet på vaskemulighet for brannklær 

og ikke tilrettelagt vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og 

skitten sone i brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker 

dette i poser. Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt 

forurenset utstyr vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for 

behandling av forurenset utstyr. 

 

Lager: 

Område for lagring trenger rydding. Det lagres blant annet brannfarlige væsker i ikke ventilert rom. Må flyttes. 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil) C 8.1: 

Utstyret i bilen er bra og plasseringen er strukturert. Det er ønskelig med montering av nøkkelsafe for sikring av 

nøkler i bilen. Brannbiler må ofte rygge i uoversiktlige situasjoner. For bedre sikkerhet anbefales det montering 

av ryggekamera.  

 

Bussen (mannskapsbil) C 8.2: 

mailto:frodedm@molde.kommune.no


 

 

 Molde brann- og redningstjeneste 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon 

Telefax 

Org.nr. 

71 19 18 00 

71 19 18 01 

974 574 764 

e-post: frodedm@molde.kommune.no  

Dir: 71 19 18 61, Mob: 901 05 302 

 

Molde brann- og  
redningstjeneste 

9. desember 2014 

Utstyr er strukturert og oversiktlig. Det mangles EU-godkjenning på kjøretøyet og det er fare for avskilting. Feil 

går på lykter foran. Må utbedres snarest. Bilen er av eldre årgang og det er vanskelig å skaffe reservedeler til 

denne. 

 

Redningsbil C 8.7: 

Bilen er av eldre årgang, men i god teknisk stand. 

 

Generelt biler: 

For C 8.1 og C 8.2 er det behov for å starte en prosess for oppgradering. C 8.1 er snart 20 år gammel og er hoved 

utrykningsbil for Nesset brannvesen. En mulig løsning er å flytte denne til Eresfjord for oppgradering til 

røykdykkertjeneste, mens det kjøpes ny mannskapsbil til stasjonen i Eidsvåg. C 8.2 er et spesialbygg der bygger 

ikke driver lenger. Det har vist seg vanskelig å skaffe deler som går på spesialbygget. I tillegg kommer høy alder 

og generell tekniske slitasje.  

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres systematisk årlig kontroll på brannslokkerne, for å 

sikre seg at de fungerer som de skal (gjelder alle brannslokkere på brannstasjonen og i kjøretøy). 

 

Samband: 

Det er utfordringer med drift av samband. Basen på Tjelle er ustabil. Det er generelt dårlig dekning i kommunen. 

Nødnett skifter alt utstyr med drift fra uke ¾ 2015. 

 

Røykdykkerhjemler: 

Nye hjelmer er innkjøpt til alle. 

 

Røykdykkersamband: 

Røykdykkersambandet fungerer tilfredsstillende. 

 

Røykdykkerutstyr: 

Det er innkjøpt nye røykdykkermasker. Det blir tatt service på røykdykkerutstyret. Det mangler kameratkobling 

på noen sett. Det anbefales at dette monteres. 

 

Kompressor høytrykk: 

Kompressoren får årlig service. 

 

Uteområde: 

 

Parkering: 

Det er i utgangspunktet godt med parkering til brannmannskapene. Problemet er at det er en del “villparkering” 

på området fremfor brannstasjonen. Dette medfører at det, til tider blir for lite parkeringsplasser for 

mannskapene.  En løsning kan være å skilte og merke i asfalten. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 
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Nesset Brann og Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

 
 

Brannsjefen anbefaler 
Brannsjefen i Molde og Nesset anbefaler rådmannens innstilling i saksframlegget. 
 
Eidsvåg brannstasjon: 
Eidsvåg har en god sammensetning av kjøretøy med hovedbil, vanntankvogn, 
«bussen» og bil for utrykningsleder. Det er i midlertid en høy snittalder på disse 
kjøretøyene. For å sikre en stabil drift er det derfor nødvendig med en plan for 
utskiftning. Det er fortsatt en rest-tid på kjøretøyene som gjør at en rullering med 
Eresfjord er hensiktsmessig. 
 
Aktuelt utsyr som er oppført til brannstasjonen i Eidsvåg er viktige for å sikre en rask 
og sikker innsats. 
 
Eresfjord brannstasjon: 
5 av mannskapene i Eresfjord har de siste årene gått grunnkurs deltid 
brannkonstabel. Dette gir kompetanse blant annet som røykdykker. Dagens utstyr 
tillater ikke røykdykkerinnsats før det kommer kjøretøy fra Eidsvåg. Eresfjord er en 
viktig brannstasjon som er primær innsatsstyrke for store deler av Nesset kommune. 
Siste års vernerunder har avdekket mangler på kjøretøyene på stasjonen ut fra 
forventninger til dagens brannvesen, teknisk tilstand og alder. Brannstasjonen i 
Eresfjord har en så lav standard at en betydelig oppgradering eller ny plassering er 
nødvendig.  
 
 
 
Alf Magne Smørholm  
brannsjef  
 Frode Drågen Myhre 
 Nestleder beredskap 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1617-1 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/15 12.11.2015 

Nesset formannskap  24.11.2015 

   

 

Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til hovedprosjekt, 

fordelt på 2016 og 2017.  

Totalramme kr 54 040 000.  

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov og pkt 

5, større prosjekter skal ha forprosjekt. Samt på bakgrunn av tidligere vedtak gjort av kommunestyret. 

 

 I økonomiplan 2015-2018, k-sak 111/14, vedtok Nesset kommunestyre å rehabilitere 

legesenteret og helsefløyens gesimser og fasader. Etter påbegynt prosjektering viste det seg at 

bevilgede midler ikke var tilstrekkelig og i utvalgssak 11/15 gjorde TNM vedtak om å 

rehabilitere hele helsefløyen, innvendig og utvendig, men avvente utførelse for å legge 

prosjektet inn i økonomiplan 2016 – 2019. Prosjektet ble dermed satt på vent og saken ble ikke 

ført videre. 

 I k-sak 31/15 vedtok Nesset kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, 

lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg 

sentrum.  

Det har nå kommet forslag om å se på muligheten for å se disse prosjektene i sammenheng. Det er 

behov for midler til forprosjekt for å utrede muligheten til samlokalisering i et flerfunksjonelt bygg og 



kartlegge kostnader. Et forprosjekt vil muliggjøre å realitetsbehandle et slik forslag med hensyn til alle 

førende faktorer. 

 

Ihht investeringsreglementet er omfanget av dette prosjektet av en størrelse som krever forprosjekt. 

I pkt 6, bokstav c-i er det beskrevet hva et forprosjekt skal inneholde. Kompleksiteten i dette prosjektet 

medfører at forprosjektet også må svare ut  

 grunnforhold ved tomt 

 innhold og areal tilhørende hver funksjon 

 om Nesset kommune skal eie eller leie et slikt bygg. 

Forprosjektet munner ut i en sak som fremmes for politisk behandling der kommunestyret velger 

løsning og innstiller til leie eller eie.  

Fremdriften ihht vedtaket gjort i K-sak 31/15 er for svak. Det avsettes 6 måneder til forprosjekt og 

oppstart hovedprosjekt i 2.halvår 2016. 

Forprosjektet er beregnet til kr 350 000 grunnet avklaring om grunnforhold og 

administrasjonskostnader jfr den faglige vidden prosjektet omfatter.  

Vurdering 

I økonomiplan 2015-2018 var det innlagt et prosjekt for å renovere av utvendige fasader ved 

helsefløyen ved kommunehuset, samt et prosjekt for renovering av legesenteret innvendig i 

helsefløyen. 

De to prosjektene ble på grunn av byggets tilstand satt på vent, og man mente at hele helsefløyen ved 

kommunehuset burde renoveres under et prosjekt. 

I løpet av 2015 har planleggingen med å få bygget 16 omsorgsboliger i sentrum pågått. 

Underveis i denne prosessen har det kommet frem forslag om å se disse prosjektene i sammenheng. 

 

Helsefløyen er i dag i så dårlig forfatning at en total rehabilitering er helt nødvendig om denne skal 

bestå. 

En slik rehabilitering vil bli svært omfattende, både arbeidsmessig og kostnadsmessig. Den vil 

medføre skifte av hele ytterveggenes konstruksjoner, med inner- og ytterkledning. Yttertaket må 

skiftes i sin helhet, alt ytterdører og vinduer må skiftes. Innervegger, gulvbelegg og himlinger er 

tilårskomne og medtatte. Alt av faste innredninger, sanitæranlegg, røropplegg og tekniske 

installasjoner må oppgraderes/utskiftes. Ventilasjonsføringer må utbedres. 

 

Det foreslås derfor å bygge et nytt bygg i 3 etasjer, hvor en mulig plassering kan være mot sør, 

parallellforskjøvet i forhold til dagens plassering. 

Første etasje i dette nye bygget vil da kunne huse et helsesenter, med legetjenester, tannhelsetjenester, 

og hjemmetjenesten. Det vil da også kunne bygges et skjermet akuttmottak for ambulansene. I dag 

parkerer ambulanser sammen med øvrig parkering til kommunehuset, og pasientene trilles uskjermet 

mellom ambulanse og akuttmottak. Noe som oppleves uheldig både for pasienter, pårørende og øvrige 

besøkende og personell ved kommunehuset. 

I de to øvre etasjene vil det være mulig å få til 8 flotte og moderne omsorgsleiligheter i hver etasje.  

 

Det vil være kostnadsbesparende for kommunen å få bygget både helsesenter og omsorgsboliger i ett 

og samme bygg, kontra å totalrenovere helsefløyen ved kommunehuset, og få bygget et nytt bygg til 

omsorgsboliger. 

Om dette lar seg gjøre vil det for kommunen også være kostnadsbesparende å bygge på egen tomt. 

Ved å løse utfordringen på denne måten vil dagens legesenter og tannhelsesenter kunne bestå frem til 

nytt og moderne senter står klart.  

Skal man totalrenovere dagens helsefløy, må legesenter og tannhelsetjenester flyttes ut i midlertidige 

lokaler mens renovering/ bygging pågår. Dette er en omfattende prosess for alle involverte.  

En slik flytteprosess vil også ha en vesentlig kostnad for kommunen. 



For Nesset kommunes befolkning vil det også være en utfordring om legesenter og tannhelsetjenester 

flytter til midlertidige lokaler. Dette kan for spesielt eldre og syke virke forvirrende. 

 

Ved å legge omsorgsboligene på sørøstsiden av kommunehustomten vil man få en fin nærhet til 

sentrum. Strandpromenaden vil være en fin og naturlig innfartsvei vestover til butikker og 

velværetjenester. Man vil ved å bygge dette sammen med helsetjenester og hjemmetjeneste få en fin 

nærhet til mange viktige tjenester man daglig har behov for, noe som kan være en god trygghet for 

beboerne. 

Utfordringen med å velge denne typen løsning vil være å få et markert skille mellom den delen av 

bygget som skal benyttes til helsetjenester og den delen som skal benyttes til boliger. Dette skillet bør 

være utformet på en slik måte at beboere i omsorgsboligene må på med yttertøyet for å gå til legen. 

Beboerne må føle at de bor i boliger og ikke i en forlengelse av et legesenter. 

På sørsiden av et eventuelt nytt bygg er det muligheter for å få til et hageområde for beboerne. Det kan 

sågar være en mulighet å tilrettelegge for takterrasse, hvor beboerne kommer seg over nivåene for 

eksisterende bebyggelse, noe som vil gi en svært god utsikt og et skjermet og lett uteområde. 

 

For det eksisterende kommunehuset vil dette ha en positiv effekt med tanke på besøkende til 

kommunehuset. Da vil kommunehuset få kun en hovedinngang, kontra tre slik som situasjonen er i 

dag. Dette vil være mindre forvirrende for spesielt nye besøkende ved kommunehuset.  

All henvendelse vil gå igjennom servicekontoret. 

Den flotte nye hovedinngangen på vestsiden vil da virkelig komme til sin rett. 

Ved å velge denne løsningen er det en utfordring som vil tilkomme kommunehuset. Ved å rive 

helsefløyen og mellombygget vil heisen forsvinne.  

Dagens heis er gammel og er fra kommunehusets byggeår, det er derfor usikkert hvor lenge den vil 

være i brukbar stand. Behovet for en ny heis vil med tiden komme, enten man velger å rive helsefløyen 

eller om man velger å totalrenovere den. Hovedutfordringen blir da å finne en ny og god plassering av 

heissjakt i forbindelse med hovedinngangen. 

 

Hva gjelder parkering vil det by på utfordringer underveis i byggeperioden. Man må da velge å benytte 

annen tilgjengelig parkering i sentrum. 

Etter endt byggeperiode vil parkeringsmulighetene være tilsvarende som dagens situasjon, men den vil 

få et annet mønster, og vil være plassert nærmere hovedveien enn i dag. 

Økonomiske konsekvenser 

Dette prosjektet vil ha et stort finansieringsbehov, enten man velger å se helsesenter og 

omsorgsboliger i sammenheng, eller om man velger å ha to separate bygninger til disse funksjonene. 

 

Denne saken orienterer om behovet for midler til forprosjekt i 2016 for utredning og kartlegging. 

Midler til forprosjekt i 2016 er kr 350 000 grunnet innholdets kompleksitet, nybygg utredning og 

grunnforhold.  

 

Ved å velge å se dem i sammenheng vil det være kostnadsbesparende i form av at man da begrenser 

ytterflater som plate mot grunn og tak. Dette er ytterflater man vil få dobbelt av ved å velge å holde de 

i to separate bygninger. 

Ved å bygge omsorgsboliger i egen regi og på egen tomt vil man sitte med en stor verdi i fast eiendom, 

kontra om man får en privat utbygger til å bygge omsorgsboliger, hvor vi inngår en langtidsavtale på 

husleie. Etter endt leieperiode sitter vi igjen med et nytt behov for bygningsmasse til å huse 

omsorgsboliger. 

 

Kvadratmeterpriser fra rådgivende arkitekt er lagt til grunn og medfører følgende kostnader: 

 

Tabell 1: To separate bygg 



Bygg m2 Pris/m2 Sum 

Nybygg, omsorgsboliger 1 650 

 

26 000 42 900 000 

Total rehabilitering 

Helsefløyen 

780 20 000 15 600 000 

Sum totalt for to separate bygg 2430  58 500 000 

 

Tabell 2: Nytt bygg for samlede funksjoner, anslår redusert areal -15% pga samlede funksjoner 

Bygg m2 Pris/m2 Sum 

Nybygg, samlede funksjoner 2065 26 000 53 690 000 

 

Det fremheves at dette er antatte kostander i forhold til behov for antall kvadratmeter, som er basert på 

tegningsskisser jfr behov.  

Antall kvadratmeter vil være noe lavere ved å bygge sammen, enn om man skal ha to bygninger, dette 

fordi et nybygg vil være mer effektivt og tilpasset dagens drift, enn om man velger å renovere 

helsefløyen. 

Kostnadene er igjen basert på en pris pr kvadratmeter gitt av rådgivende arkitekt, og gjelder 

entreprisekostnader eks. mva, og utgjør 60% av prosjektkostnad. 

 

Ved å rehabilitere helsefløyen vil man få en vesentlig kostnad med å flytte legesenter og 

tannhelsesenter inn i midlertidige lokaler. Dette vil gi kostnader både ved at man må rehabilitere de 

midlertidige lokalene, slik at de fremstår som gode nok til å drive legesenter og tannhelsesenter. Man 

får og en kostnad med å flytte teknisk utstyr. 

 

Ved å velge å bygge nytt bygg for samlede funksjoner vil man få en kostnad med å rive helsefløyen 

når alle funksjoner har fått flyttet inn i nytt bygg. 

Tatt alle kostnader i betraktning vil man komme best ut med å bygge et nytt bygg for samlede 

funksjoner. 

 

Det understrekes at overnevnte kostnader og areal er anslag og det er kun forprosjekt som kan gi mer 

nøyaktige beløp. Men det er et faktum at bygger man 2 separate bygg vil mer areal gå til spille til 

støttefunksjoner og sekundærareal som teknisk rom, avfallshåntering, inngangsparti/nødutganger, 

toalett/hcwc, lager, renholdssentral, transport areal (ganger), osv. Ett bygg vil kunne skreddersys til 

formålet og medfører en mer kostnadseffektiv bygging. 

 

Betydning for folkehelse 

Et nytt og moderne legesenter vil ha stor betydning for befolkningen i Nesset kommune. Man vil da få 

anledning til å få den hjelpen man trenger på en mer skjermet måte enn hva som er situasjonen i dag. 

Omsorgsboliger vil ha stor betydning for eldre og syke som kan bo i egne leiligheter lengre, og slipper 

å havne for tidlig på institusjon. Aldringsprosessen vil gå saktere om man har hverdagen rundt seg, 

kontra å bli passivisert på en institusjon beregnet for syke og demente.  

Et nytt og moderne bygg vil ha mye å si for personalet som skal ha, og har sitt daglige virke i 

tilknytning til disse byggene. Arbeidsdagene vil bli lettere, når bygningene er tilrettelagt for dagens og 

fremtidens drift. 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1595-1 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/15 12.11.2015 

Nesset formannskap  24.11.2015 

   

 

NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av branndører, og nytt 

ventilasjonsanlegg 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjektet om Renovering av bårerom og fasader, samt installering av nye 

branndører og ventilasjon v/Nesset omsorgssenter ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og 

pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 17.desember 

2015.  

Totalramme kr 3 600 000.  

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov. 

Innholdet kan også knyttes direkte til lov- og regelverk. 

 

Bærekonstruksjonen på sykehjemsavdelingen ved Nesset omsorgssenter, består av synlig utvendige 

betongsøyler og bjelker. Disse har stått ubeskyttet i en årrekke. På grunn av vær og vind har fuktighet 

og luft trukket seg inn i betongen, noe som får armeringen til å korrodere. Flak av betong blir dermed 

sprengt løs, noe som gjør at armeringen blottlegges. Dette åpner igjen for mer vann-/luftinntrenging til 

armeringen som da korroderer ytterligere. 

Bårerommet i underetasjen er svært slitt. Overflater smuldrer opp. Kjøleanlegget har hatt flere 

funksjonsstans og kostbare reparasjoner den senere tiden. 

Pasientrommene ved sørfløyen mangler tilfredsstillende ventilasjon som medfører liten eller ingen 

luftutskifting med mindre det luftes via vinduene.  

Videre har dørene inn til disse pasientrommene manglende brannteknisk sikkerhet. Dette er et avvik 

som man har vært klar over siden rehabilitering og utbyggingen av sykehjemmet ble gjennomført, men 

utskifting av disse dørene har ikke blitt prioritert. 



Pasientrommenes mangler medfører lav oppfyllelse av forskrift om miljørettet helsevern, samt brudd 

på brann- og eksplosjonsvernloven. 

 

Vurdering 

Fasader: 

Bærekonstruksjonen i betong ved sørfløyen av NOS bør prioriteres. Slik situasjonen er i dag faller det 

ned deler av betong som sprenges løs på grunn av korrosjon av den innenfor liggende armeringen. 

Armeringen i konstruksjonen er i dag synlig flere steder. Dette gjør at problemet med korroderingen 

vil eskalere. Jo større felter som er blottlagt, jo mer luft og vann vil kunne tilkomme. Det er derfor et 

stort behov for mekanisk reparasjon av betongen. Dette er en forholdsvis omfattende reparasjon, som 

kun noen få entreprenører i vårt område utfører. Ved en mekanisk reparasjon vil de områdene som alt 

er sprengt løs, samt korrodert armering, repareres. Det vil også bli lagt en beskyttende hinne over den i 

dag ubehandlede betongen, noe som vil hindre at flere områder blir skadet. 

Kostnad utbedring fasader kr 500 000. 

 

Bårerom: 

Bårerommet i sørfløyens underetasje har ikke vært vedlikeholdt siden sykehjemmet ble bygget. 

Bårerommet med tilhørende stellerom er svært slitt. Gulvbelegget løsner fra underlaget og smuldrer 

opp. Malingen flasser fra veggene. Overflatene er slitt etter mange års bruk.  

Kjølemaskinen har hatt flere driftsstanser den siste tiden, og det har vært foretatt flere kostbare 

reparasjoner. Den er i realiteten oppbrukt, og bør skiftes ut før den stanser helt. 

Det foreslås overflaterenovering ved både bårerom og stellerom, samt innstallering av nytt og moderne 

kjølerom i bårerommet. Vedlegg viser bårerommets tilstand i dag. 

Kostnad nytt bårerom kr 600 000. 

 

Ventilasjon: 

Sørfløyen mangler ventilasjonsanlegg. Dette medfører lite eller ingen luftutskiftning inne i 

pasientrommene. Eneste måte å sirkulere luften på i dag, er å lufte gjennom vinduene i hvert enkelt 

pasientrom. Ved å installere et balansert ventilasjonsanlegg vil man sikre en god, renset og frisk 

inneluft på alle pasientrom. Dette vil ha stor betydning for innemiljøet både for beboere og ansatte. 

Dette er også en energieffektiv løsning, da et slik system vil gjenvinne 60-90% av varmen i 

avtrekksluften. En varme som i dag går ut av bygget ved lufting. 

Kostnad installasjon av ventilasjon kr 2 150 000. 

 

Branndører: 

Dørene fra korridor til pasientrom i hovedetasjen av sørfløyen har avvik i forhold til brannsikkerhet. 

Dette er avvik man har vært klar over en stund, men som ikke tidligere har vært prioritert. Disse 

dørene skal ha ekspansjonslister som skal utvide seg ved varme fra en eventuell brann, og tette mellom 

karm og dørblad, og dermed hindre inntrenging av røyk inn til pasientrommene. Denne funksjonen er 

ikke lenger tilstede ved de aktuelle dørene da karmene er bekledd med blekk. Det er derfor behov for 

utskifting av alle dører med denne defekten oppe i hovedetasjen av NOS sørfløy. 

Kostnad nye branndører kr 350 000. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 3 600 000 og legges inn i investeringsrammen.  

Kostnadene er summer i tabell. 

 

Beskrivelse Beløp inkl mva 

Fasader 500 000 



Bårerom 600 000 

Ventilasjon 2 150 000 

Branndører 350 000 

Totalramme 3 600 000 

Prosjektet finansieres med lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 

Ventilasjonsanlegg ved NOS sørfløy vil ha stor betydning for inneklimaet i avdelingen og ved 

pasientrommene, noe som vil være svært positivt for både pasientene og personalet. 

Nye branndører vil ha stor betydning for pasientsikkerheten ved en eventuell brann. 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1586-1 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 27/15 12.11.2015 

Nesset formannskap  24.11.2015 

   

 

Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjektet om Utelager/avfallsbod v/Eidsvåg barnehage ihht 

investeringsreglementets pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 17.desember 

2015. Totalramme kr 1 000 000.  

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov. 

 

Utgangspunktet for denne saken er behovet for en utebod/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage. 

Det er mangel på utvendig lagerplass for snøfres, spyleutstyr, snø- og hageredskaper som benyttes til å 

drifte og vedlikeholde hovedbygget, samt større lekeutstyr til barnehagedriften som bl.a. sykler og 

akebrett. Avfallskontainerne står i dag usikret i det fri. Regelverket krever at de står sikret et godt 

stykke fra hovedbygningen på grunn av brannfare, jfr brann- og eksplosjonsvernloven. 

Vurdering 

Eidsvåg barnehage har behov for en utebod/ avfallsbod. Da hovedbygget var benyttet til skoledrift, var 

en del av hovedbygningen ved inngangen, i bruk til dette formålet. Der hadde vaktmester plass til å 

oppbevare sitt utstyr, samt avfallskontainere. Denne delen av hovedbygget ble under ombyggingen til 

barnehage, omgjort til nødvendig garderobeareal. Noe som nå har utløst behovet for denne uteboden. 

Boden på østsiden av barnehagen er et isolert og oppvarmet vognskur, tilsvarende det de hadde oppe i 

gamle barnehagen. Det kan derfor ikke nyttes til lager for uteutstyr.  

I dag står avfallskontainerne usikret i det fri, og er dermed utsatt for vær og vind, samt hærverk. 

Regelverket krever at disse sikres. 

 



Ved å bygge denne boden på tiltenkt sted, unngår man ytterligere utgifter til drenering av gressletten 

på sørsiden av hovedbygget. Denne gressletten er i dag delvis drenert, men det er fortsatt behov for 

dreneringsarbeid på den nordlige delen av sletten. Prosjektet vil også gjøre levetiden for utstyr til 

snørydding og vedlikehold, samt for leker, vesentlig lenger ved at det lagres tørt og innomhus, uten 

fare for hærverk. Ved å oppbevare avfallskontainerne i lukket bygg eliminerer man en risiko for brann, 

og forskjønner omgivelsene. 

 

Administrasjonen har sett på muligheten for å bygge et felles utelager/avfallsbod for barnehagen og 

ungdomstrinnet. En felles bod vil måtte bli dobbelt så stor da det er minst like mye avfall ved 

ungdomstrinnet, samt at de også vil kreve å benytte lagermuligheten likestilt med barnehagen da de 

har lagerutfordringer i dag. I prinsippet sparer man kun noen utgifter til administrasjon, mens 

byggekostnadene dobles. I praksis vil utelagret måtte plasseres på sørøstsiden av barnehagen for å 

sørve begge virksomhetene, altså mellom barnehagen og ungdomstrinnet, på motsatt side av planlagt 

plassering. Barnehagen, ungdomstrinnet og flerbrukshallen vil da miste nødvendig parkeringsareal i et 

allerede avgrenset område. Videre vil det være tungvidt for renholdere som frakter avfall og 

vaktmestere som driver vedlikehold da utelagret/avfallsboden vil ha en perifer plassering uten direkte 

tilknytning til noen av virksomhetene det skal betjene.  

Det er mer riktig for virksomhetene å finne en felles avfalls- og utstyrshåndtering mellom 

ungdomstrinnet og flerbrukshallen.  

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 1 000 000 og legges inn i investeringsplanen.  

Prosjektet finansieres med lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet vil ha positiv betydning for personalet ved Eidsvåg Barnehage ved at det vil lette deres 

arbeidshverdag. Utstyr til vedlikehold og snørydding vil stå tørt, lagring av leker vil kunne 

systematiseres og alt vil være lett tilgjengelig. 

 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1613-1 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 28/15 12.11.2015 

Nesset formannskap  24.11.2015 

   

 

Ungdomstrinnet, EIBUS - Renovering av gymnastikkfløy 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt renovering av gymnastikkfløy v/Ungdomstrinnet, 

EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet og anslåtte kostnader for hovedprosjekt legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 

som fremmes for kommunestyre 17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. 

Hovedprosjektets anslåtte kostnader fordeles på 2017 og 2018. Totalramme kr 11 200 000.  

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov og pkt 

5, større prosjekter skal ha forprosjekt. 

Innholdet kan også knyttes direkte til lov- og regelverk. 

 

Gymnastikkfløyen ved Ungdomstrinnet, Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) har et omfattende 

rehabiliteringsbehov. Da den resterende bygningsmassen ved Ungdomstrinnet, EIBUS gjennomgikk 

en omfattende ombygging og renovering, samt fikk nytt tilbygg, var bare deler av gymnastikkfløyen 

tatt med.  

 

Gymnastikkfløyen fikk da en ny del med garderobe og handikapgarderobe i tilbygget, samt at det ble 

skiftet taktekking, og ytterkledning på vestveggen. Det er sågar skiftet parkettgulv i selve 

gymnastikkhallen. 

 

Sør-fasaden og nord-fasaden inklusiv inngangspartiet er i elendig forfatning som følge av 

vanninntrenging, alder og hærverk. Innvendig er overflater nedslitte og/eller skadet.  



Dusjanleggene er slitt med tilstoppet rørsystem og rustet faststøpt garnityr. Forskrift om miljørettet 

helsevern. 

Alderen på ventilasjonsanlegget ved svømmehallen medfører betydelige årlige reparasjonskostnader 

for å holde det gående.  

 

El-tavlen har så store HMS-brudd at den er direkte livsfarlig og krever totalrehabilitering. Forskrift om 

elektrisk lavspenningsanlegg  

 

Ihht investeringsreglementet er omfanget av dette prosjektet av en størrelse som krever forprosjekt. 

I pkt 6, bokstav c-i er det beskrevet hva et forprosjekt skal inneholde. Siden dette prosjektet er 

rehabilitering av eksisterende bygningsmasse vil man i tillegg vurdere nærmere tilstanden av hele 

bygningsmassen, gjennomgå oppgraderingsbehovet, vurdere bruk og deretter beregne kostnader ihht 

de svar som fremkommer.  

Vurdering 

Sør-fasaden av gymnastikkfløyen går i oppløsning grunnet vanninntrenging og hærverk. Her er det 

behov for å ta bort eksisterende ytterkledning som består av pusset ekspandert polystyren. 

Vanninntrenging gjør at pussen danner bobler, som elevene begynner å plukke på. Det er nå blitt til 

store hull i isolasjonen og man ser helt inn på betongkonstruksjonen.  

Nord-fasaden, samt inngangspartiet har stått uberørt hva gjelder rehabilitering siden gymnastikkfløyen 

sto ferdig, og fremstår i dag som svært slitt. Betongen sprekker og gir innpass for vann og luft, noe 

som igjen fører til at betongkonstruksjonen sprekker ytterligere.  

Ved inngangspartiet er det synlige bærebjelker av limtre og en del trekledning. Bærebjelkene i fasaden 

har store råteskader noe som svekker takets bæreevne. I praksis vil bjelken gradvis bli presset ut av 

fasaden da den ikke lenger tåler trykket fra vekten den er beregnet å bære, deretter er det fare for 

kollaps av takets bæreevne. Innvendig er det merker i taket av vanninntrenging, både pga bærebjelkene 

som tar inn vann og pga den gamle taktekkingen. Vinduene og dørene ved inngangspartiet er også fra 

opprinnelsen på tidlig 1970-tallet og har ingen isolasjonsevne igjen. Det slipper inn mye kulde som 

resulterer i forhøyet strømforbruk samtidig som at ytterdørene ikke tetter lengre. Noen vindusruter er 

punktert og karmene begynner å få råteskader.  

Vinduer, dører og taktekking er bygningsdeler med en beregnet levetid på 15-20 år, mens disse 

bygningsdelene nærmer seg 40 år. 

 

Innvendige overflater fremstår som svært slitt. Eksisterende gulvbelegg smuldrer opp og maling 

flasser.  

Sceneområdet inne i gymnastikksalen er i så dårlig forfatning hva gjelder gulvbelegg og scenekant, at 

man bør vurdere om det i det hele tatt kan benyttes slik det fremstår i dag.  

Den innvendige delen av inngangspartiet har synlige sprekkdannelser i betongkonstruksjonen. 

Trappen fra hovedetasjen og ned til garderobene har et rekkverk som ikke har godkjent utførelse. Dette 

er arealer som er høyt trafikkert av både barn og voksne.  

Dusjanleggene i garderobene i underetasjen er i dårlig forfatning, røren tilstoppes, og dusjgarnityr som 

er innstøpt i veggene ruster. Alle rørføringer går i betongvegger og disse er pusset inn. 

Golvbelegget i korridorarealet i underetasjen er så slitt at det vanskelig lar seg rengjøre, noe som er en 

ekstra belastning for renholdspersonalet. 

Himlingssystemene er flere steder skadet, både hva gjelder plater og skinnesystem.  

Flere steder er det installasjoner som er avkoplet/ avstengt, men hvor deler av det står igjen. 

Mye av vann og sanitærutstyr er gammelt og slitt. Rører er tilstoppet, og utstyret fungerer ikke. 

Belysningen i denne delen av bygget er svært dårlig. Belysningen er svært tilårskommen og har lav 

effekt. 

Gymnastikkfløyen har behov for en total rehabilitering i alle etasjer og rom. 

 



Ventilasjonsanlegget ved svømmehallen nærmer seg klart for utskifting. Det er en stor fordel at dette 

anlegget skiftes før det stopper helt. Grunnet klorgass inne i svømmehallen utgjør dette anlegget en 

helserisiko om det stopper, og svømmehallen må da stenges inntil nytt anlegg er oppe og går. Dette 

anlegget har i dag betydelige årlige kostnader i reparasjoner.  

 

El-tavlen har på grunn av store HMS-brudd og avvik et omfattende rehabiliteringsbehov. Slik den 

fremstår i dag er den direkte livsfarlig. Nødsikringstiltak er utført, men er ikke tilstrekkelig. For å få en 

sikker tavle som kan betjenes av instruert personell som kommunale vaktmestere må det påregnes kr 

500 000 i investering. 

Økonomiske konsekvenser 

Dette er et svært omfattende og kostnadsmessig krevende prosjekt. Prosjektet er kalkulert i forhold til 

den drift som foregikk da behovet oppsto og med tanke på videre drift ihht bygningsdelers levetid. 

Kalkylen viser at prosjektet vil koste kr 11 000 000.  

Det legges derfor opp til et forprosjekt i 2016 der tilstand og kostnader ytterligere kalkuleres. 

Forprosjekt er beregnet til kr 200 000. 

I økonomiplan 2016-2019 er det valgt å legge inn et anslag på kostnader på forhånd for å synliggjøre 

behovet og kostandene i planperioden. Totalrammen er på kr 11 200 000 og fordeles slik: 

Forprosjekt kr 200 000 i 2016. Hovedprosjekt i 2017 kr 5 000 000 og 2018 kr 6 000 000. 

 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet vil etter gjennomføring bidra positiv til både elever, personale og andre som benytter 

gymnastikkfløyen til ulike aktiviteter. Dette gjelder både bruk, arbeidsforhold, aktivitetsglede og 

inneklima. 
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Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av garderober og fasader 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 17.desember 

2015. 

Totalramme kr 1 600 000.  

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og pkt 4, 

administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige investeringsbehov. 

Innholdet kan også knyttes direkte til lov- og regelverk. 

 

Den eldste delen av skolebygningen i Eresfjord har behov for utvendig overflatebehandling da dette 

ikke ble utført ved utbyggingen og rehabiliteringen på 2000-tallet. Malingen flasser, noe som 

resulterer i vanninntrenging til betong/pussede overflater. Det er sågar også en del overflater som står 

helt ubehandlet.  

 

Garderobene med tilhørende dusjanlegg er i svært dårlig forfatning. I jentegarderoben kan ikke 

dusjene benyttes. Blandebatteriene er defekte, rørene stoppes til og overflater er slitt eller helt 

ødelagte.  Garderobene tilfredsstiller ikke kravene i forskrift om miljørettet helsevern. 

 

I gangarealene i både hovedetasjen og underetasjen er mye av belysningen skadet eller defekt. 

Belysningen tilfredsstiller ikke krav til internkontrollforskriften, og forskrift om miljørettet helsevern 

med hensyn til belysningsstyrke. 



Vurdering 

Fasader: 

De utvendige overflatene ved den eldste delen av Eresfjord skole har behov for ny overflatebehandling 

og behandling av vindusomramningen.  

Det er særdeles viktig at betongoverflatene beskyttes, slik at man unngår at luft og vann trenger inn og 

forårsaker at armeringen korroderer og betongen sprenges løs. Kommer man dit hen medfører det en 

omfattende og kostnadskrevende mekanisk reparasjon som absolutt må unngås. 

Det ble ved ombyggingen skiftet vinduer ved denne delen av skolen. Omramningen er av treverk og 

har stått ubehandlet i 10 år. Det medfører betydelig forringelse av materialene, samtidig som det 

fremstår som uferdig. Treverket vil med tiden bli skadet av sopp og råte. 

Det er også en del andre felter av trekledning som er fra skolens opprinnelse. En del av dette er 

råteskadet og bør skiftes før skadene går innover i konstruksjonen. 

Kostnad rehabilitering fasader kr 450 000. 

 

Garderober: 

Garderobeanlegget ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er slitt og i svært dårlig forfatning. 

Dusjanlegget i jentegarderoben kan pr. i dag ikke benyttes. Røropplegget er i en slik forfatning at 

blandingen mellom kaldt og varmt vann ikke gir tilstrekkelig varme til å dusje. Man har dermed 

forsøkt å kompensere for dette med å justere opp temperaturen på varmtvannet, noe som har fungert en 

stund. For at vannet i hele tatt kan blandes dit hen at det blir varmt nok, må nå varmtvannet holde en 

slik temperatur at det ikke er forsvarlig å la elevene benytte anlegget. Om det skulle skje at noen får 

kun varmt vann på seg, holder vannet nå en temperatur som kan medføre skåling og skader.  

Overflater i garderobeanlegget, da spesielt i dusjsonene er meget slitt. Maling flasser fra veggene, det 

er foretatt nødreparasjoner i årenes løp, som kun har vært tenkt midlertidig, og ikke gir en god og varig 

løsning. Dører er fuktskadet. 

Det er i garderobene et stort behov for total renovering av både overflater, røropplegg, dusjopplegg og 

belysning.  

Kostnad rehabilitering garderober kr 950 000 

 

Belysning: 

En del av belysningen i korridorarealet både i hovedetasjen og i underetasjen er skadet eller ødelagt. 

Arealet i hovedetasjen benyttes til undervisning/arbeidsareal for elever. Skadet belysning utgjør en 

sikkerhetsrisiko, både for elever/ personale og teknisk personell. 

Det er både kostbart og tidskrevende å forsøke å bøte på problemet med midlertidige løsninger og 

reparasjoner. 

Det beste hadde derfor vært å få etablert ny belysning som både er mer energieffektiv og mer 

konstruksjonsmessig robust.  

Kostnad installasjon av ny belysning kr 170 000. 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 1 600 000 og legges inn i investeringsrammen.  

Kostnadene er summer i tabell. 

 

Beskrivelse Beløp inkl mva 

Fasader 480 000 

Garderober 950 000 

Belysning 170 000 

Totalramme 1 600 000 

Prosjektet finansieres med lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 



Utbedring av garderober og dusjsoner vil ha en stor betydning for trivselen for elevene. Det vil også 

gjøre at elevene igjen kan benytte garderobene som ønsket ved gymnastikktimene. 
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