
 

Nærøy kommune 
 

Møteinnkalling 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kolvereidvågen, Kulturhuset i Nærøy 
Dato: 07.03.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til ordfører Steinar Aspli på telefon 
74 38 27 11 eller mobil 957 70 548, som eventuelt innvilger permisjon og sørger for 
innkalling av varamenn. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Program for dagen: 
08.15-09.00 Formannskapsmøte 
09.00-09.45 Orientering FriskHus v/Anne Lene Gregersen 
09.45-11.30 Ordinært møte i kommunestyret iht. sakliste som starter med Åpen spørretime 
11.30-12.00 Lunsj 
12.00-  Ordinært møte i kommunestyret iht. sakliste forts. 
 
Orientering fra Revisjon Midt-Norge ifb. med behandling av sak PS 6/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  





Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 1/19 Åpen spørretime 

 
 

PS 1/19 Referatsaker  
RS 1/19 Spillemidler 2019 - prioriteringer av søknader  
RS 2/19 Husbanken - informasjon om endring i tilskuddene fra 

1. januar 2019 
 

RS 3/19 Fylkesmannen i Trøndelag - anmodning om 
meklingsmøte i sak - endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel - ytre del Indre Follafjord 

 

RS 4/19 NFU Namdal lokallag - innbyggere med 
utviklingshemming - etterspørsel av kommunal bistand 
 
Saker til behandling 

 

PS 2/19 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av 
fribeløp og egenandeler i 2019 

 

PS 3/19 Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. 
desember 2018 

 

PS 4/19 Ny lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet 
og lov om omsetning av alkoholholdig drikk 

 

PS 5/19 Ferjekroa AS - Søknad om alminnelig 
skjenkebevilling 

 

PS 6/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykisk helse 
Nærøy kommune 

 

PS 7/19 FriskHus  
PS 8/19 Felles skolekrets Lund - Salsnes - Sørenget - fra 

01.08.19 til 01.01.20 - fram til Lund blir en del av 
Namsos kommune 

 

PS 9/19 Grytbogen rapport 2018  
PS 10/19 Endelig behandling - reguleringsplan for 

Brennholmen fritidsområde 
 

PS 11/19 Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan 
for arealbruk - differensiert og bærekraftig 
arealpolitikk i Trøndelag 

 

PS 12/19 Overhalla Industrier AS - søknad om kommunal 
overtakelse av VVA anlegg i Odden - Rønningen 

 

PS 13/19 Retningslinjer - Tilskudd til veglys for 2019  



PS 14/19 Kjøp av Sentrumsgata 4 - 62/161  
PS 15/19 Høring - ny forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

PS 16/19 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets 
årsrapport 2018 til kommunestyret 

 

PS 17/19 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - revidert 
selskapsavtale 

 

PS 18/19 Invitasjon til møte om samarbeid fra Trondheim, 
Hitra og Frøya 

 

 



Åpen spørretime

ÅPS 1/19 Åpen spørretime

PS 1/19 Referatsaker

RS 1/19 Spillemidler 2019 - prioriteringer av søknader

RS 2/19 Husbanken - informasjon om endring i tilskuddene fra 1. januar 
2019

RS 3/19 Fylkesmannen i Trøndelag - anmodning om meklingsmøte i sak 
- endring av arealformål i kommuneplanens arealdel - ytre del Indre 
Follafjord

RS 4/19 NFU Namdal lokallag - innbyggere med utviklingshemming - 
etterspørsel av kommunal bistand



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 231 
Saksmappe: 2009/135-26 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 28.12.2018 

 
 

Saksframlegg 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

5/19 Utvalg for helse- og sosialsaker 14.02.2019 
5/19 Eldrerådet 20.02.2019 
8/19 Funksjonshemmedes råd 21.02.2019 
7/19 Formannskapet 25.02.2019 
2/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av 

fribeløp og egenandeler i 2019   
 
Vedlegg: 
1 Helse- og omsorgsdepartementet - rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og 

egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2019 
 
Sammendrag  
Egenandel for korttidsopphold i institusjon som fastsettes gjennom forskrift fra helse og 
omsorgsdepartementet(HOD).  
Med bakgrunn i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets 
vedtak kan følgende endringer gjøres i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349): 
Kommunen kan kreve egenbetaling for tjenester med hjemmel i Helse - og omsorgstjenesteloven 
§ 11 – 2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste).  
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser.  
I tillegg kommer forskrift til lov om helse og omsorgstjenester som har innført et utgiftstak  
for personer med inntekt under 2 G.  
For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av 
tjenestemottaker fra kroner 160,- til kroner 165,- per døgn.  
For det enkelte dag – eller nattopphold på institusjon opprettholdes den maksimale egenandelen  
kommunen kan kreve fra tjenestemottaker til kroner 85,-.  
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes opp fra kr 8200,- til 
kr 8400,-.  
Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov helse og omsorgstjenester m.v.  
Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G 
endres fra kroner 205 til kroner 210.  
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.  
 
Vurdering  
Det er små endringer som er vedtatt i nevnte forskrifter og det anbefales at kommunen  
benytter satsene som stortinget har vedtatt, slik at de kommunale satsene for korttidsopphold, 
dag- og nattopphold, fribeløp før beregning av vederlag og maksimal egenandel pr. mnd. for  
hjemmetjenester med inntekt under 2G, endres i tråd med forskriften.  
 



Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og følgende uttalelser ble ytret: 
«Det er litt sent å få saken når den allerede har trådt i kraft». 
«Denne typen saker bør komme til rådet tidligere så man har mulighet til å uttale seg» 
«Uakseptabelt at det kun er de med inntekt under 2G som får stigning, det bør være 
likt for alle» 
 
 
Uttalelse: 
 
Merknad til allerede vedtatte satser for kommunale helse- og omsorgstjenester: 
 

 Rådet bør få saken til uttalelse før den trer i kraft 
 Uakseptabelt at det er de med inntekt under 2 G som får økning i egenandeler, de over 

nevnes ikke i forskriften. 
 
 
 



 
Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
 
 



 

 

Rundskriv 
 

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no 

 

 

 

Landets fylkesmenn, Landets kommuner  

 

 

 

Nr. Vår ref Dato 

I-1/2019 18/5267 -  17.12.2018  

 

Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets 

vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349): 

 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 8 400. 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske 

det, legges på dobbeltrom settes til kroner 40 400. For korttidsopphold på institusjon endres 

den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 160 til 

kroner 165 per døgn. Satsen for dag/ nattopphold endres fra kroner 80 til kroner 85. 

 

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i 

husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 

205 til kroner 210. 

 

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef                                                         Kjersti Sandem 

                rådgiver 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: U63 
Saksmappe: 2016/207-67 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 26.11.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

6/19 Utvalg for helse- og sosialsaker 14.02.2019 
8/19 Formannskapet 25.02.2019 
3/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. 

desember 2018   
 
 
Vedlegg: 

1 Nordfjeldske Kontroll As - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret - Lundstua As 

2 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. kommunal salgsbevilling - Joker Foldereid 

3 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. kommunal skjenkebevilling - Joker 
Foldereid 

4 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. kommunal skjenkebevilling - Foldereid 
Gjestehus Vårtun 

5 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. kommunal skjenkebevilling - Lundstua AS 

6 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 
desember 2018 

7 Rapporter etter utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - desember 2018 

Sammendrag 
Nordfjeldske Kontroll AS utfører kontroller for Nærøy kommune 
Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og 
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig tas det hensyn til risikobetonte steder, 
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé kontra pub/diskotek. 
 
Nordfjeldske Kontroll AS har, jf. norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skjenke og 
røykekontroller i Nærøy kommune høsten 2018. Samtlige krav fra Helsedirektoratet 
jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt. 
Alvorlige brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige eller 
salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke observert i løpet av 
kontrollørene sitt besøk. Salgs- og skjenketider er overholdt. 
 



På butikker var tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder i nøytrale skap. Ingen 
reklame er observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige er 
ikke observert på butikker. 
Tobakks-registeret: Aldersgrensene for salg/kjøp av tobakk og tobakksvarer er overholdt, 
med et unntak. 
En butikk/kiosk ikke har røyking forbudt skilter ikke noe krav, men en anbefaling. På 
bensinstasjoner, verksted og lignende er det et krav. 
Noen utsalgssteder hadde manglende internkontroll(IK) på tobakk, på et utsalgssted hadde 
ikke ansatte kjennskap til IK tobakk. På en butikk var tobakksvarene synlig under 
inspeksjonen 
I forhold til skjenking av alkohol er det ikke noen merknader 
 

Vurdering 
Vedlagt ligger kontrolloppgaver fra forskjellige salg-  og skjenkesteder i Nærøy 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning. 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning. 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er styrer ved Coop Cafè Kolvereid og ba om vurdering av 
habilitet. Wenche Finseth ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a) 
erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



www. fagtrykkno

 

N/FRØY kOMMULd—J

' S. n [885728 %;- .-- “WWW—5

Nordfjeldske Kontroll AS ”d' “MW“:
Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret MO“: Eli.) W" :9

.  .—r..—..—.——.—-—..-...,....

's '  ode Pi Fu--www. .;

Opplysninger om salgsstedet: ' ArkKwuBollopplysnlnger _____ -------—

Navn ..... t.o.mosmo ........ få ............................................................... !
Adresse: égig L/UUD

Salgsstedets åpningstid: g :50 "" lg 30.........................................................................................................................................................

Kontroufonnanonym: K  ................................................ Kommune: UERÅQY ...............................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: 3i L.)  E ) lol KO$§EU

 

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei 1-blad=
V Kommunens

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område? h eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? 2.blad:

N  ei Salgsstedets

eksemplar

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret? 3.blad:

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid? NOfdfjddSke

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? Kontroll AS
eksemplar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

88888888  ?  88

88888888
10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:
'»........................................................................................................................................................................................................................ a.

........................................................................................................................................................................................................................ Salg av tobakk må

ikke skje til personer

........................................................................................................................................................................................................................ under ]8 år,

, f” 3 , Kontrollørs  IDNR:  :F?" Abe ,

Kontrollør legitimerte seg for: » c.‘ K (3 bx“ Kontrollørs  IDNR:

0ppdatert0l.ll.l7



NAERØY Kun/HX ------
S.nr. IQ) 3203 LVK. .. ___

Nordfj eldske Kontroll AS Avd. m F’é

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling Møtt 20 NUV. TZS”
r,i l,

Qpplysninger om salgsstedet. ; Q  opplysmnger. W”

Navn. M)  O  W  FO I  (Q‘Q/  €  I  C/L KClB'äto: ") !'—lég”*"” .......................................................................................................................................................................

Adresse: ...... l' DVQFC’OQ ....................................................................................... Klokkeslett: ........... “MONO .......................................

Styrer .. Cy/H‘C/LSL/{t ................................................................. Salgsstedets åpningstid: ............ ”)'”; ...........

Stedfortreder: Lnåhh ..... SLCCHL ........................................................... Kontrollform anonym:............f3£2.k .......................

Salgsstedets Kontrollens varighet: ........... QXOW” ................
h d ' . .

igävlfääitgågn? ........ \/\f’\‘7\r\’\ ........ Staal—Xi] .................................. Kommune: ........ LCD/Cl ....................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av  tilsynet: J  a Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Korlnmunelns

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? LE] 6 semp at
03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? [2l 2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? l__>{] BeViHingShaVers
05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? eksemplar

Nei 3.blad:

06. Ble kommunens salgstid overholdt? äZhiPotllää

07. Har butikken alkoholfritt øl? eksemplar

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

EDEEEEKFE]  % BUGGE

DQDDDDDD

 

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer / stedfortreder til stede? '  i  1

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? :

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til * = %

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6. % a

Tilbakemelding sendes kommunen. 3 L  "

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

'  .. . .. '  ,, Kontrollørs IDNR: 7 ?  [5 ';L 7—
Kontrollør legitimerte seg fore ;  n  -  L; I  la” 1) "] —,- Kontrollørs IDNR:

www.fagtrykk.no

Oppdatert 17.08.17



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Adresse: pd/ÅØÅIFC'CL ..................................................................................." ,

Styrer: ............ 190.12k ........ éf/f/Ø .........................................................
')

Stedfortreder: HK'"V(*7/(Jl/€'/G/  ............................................

Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

Skjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skj enkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15. Er styrer/ stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

15/30}

' Kontrollopplysninger: ,,

»? 999-151,- ........ lO/ll”ig ..........

Klokkeslett: ............... I  U4). ..... ..... ..........

Kontronens varighet: law ....................

Gjester; lite/mye/fuut: ....... Mic ........................

Type skjenkested:

Skjenkestedets åpningstid:

Kommune: .......... kai/063 .................................

Ja Nei 1.blad:

D
D p
D 2.blad:

- B '11' h
E 125.123

3.bl  d:
% Nordfjelke

K t 11 AS'
[:l Ei OzksZmplar

Ja Nei

D
121 D

% D L ;

E .

% E
[]

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kontrollørs  IDNR: 7 ;]- l>»? ?

Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 17.08.17



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skj enkebevilling'

Opplysninger om skjenkestedet:

Adresse:

....................................................................................................................

Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

Skjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK—system?

15. Er styrer / stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

...........

Kontrollør legitimerte seg for:

"lefse”? ,. ,
“/1 Pt

'  Kontrollopplysninger:

Navn ....... FQCØÅ ....... '. ..r/( ............. @LJNLQMLU} ...l/  OLW/z Date: ......... [()/Uø/ä .............. i ..............

Klokkeslett:, [..."/,å ........................................

Gjester; lite/mye/fullt: ..............................................

.......................................................
Type skjenkested:

Skjenkestedets åpningstid:

Kommune: [dæ/EQ?) ........................................

Ja Nei l.blad:

% E mååå?

2.bl d:
% E Bevillingshav:rs

B D eksemplar

3.bl d:
% % Nordfjelke

Kontroll AS'
l:l D eksemplar

Ja Nei

G D
l] l]
[3 D — -
C] D L '
[:1 D I
l] B
G B
G D

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

...................................................................................................

.................................................................................................

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR:
71.15 ‘11

Oppdatert 17.08.17



O

Nordfj eldske Kontroll AS

www.fagtrykk.no

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

N. ....... L owDSTOPr ......... ”tt S ............................................................
Adresse: ? g  l % LU fk) (>

Styrer: ...............................

Stedfortreder: ..... l ELEM); ........ <>. lil/(013550 ..........................
Skjenkestedets
ansvarshavende ,. »  ' .—

ved kontrollen: ....... S. .lLMä-f ....... >. HKOBSBU ...............................

Skjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03.  Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06.  Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK—system?

15. Er styrer/ stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

3  .
Kontrollør legitimerte seg for: ) ( . \1

Kontrollopplysninger:

Dator ...... J.S./ll ..... [..LX ....................................

Klokkeslett: ...... 1.3915 .....................................

Kontrollens varighet:

Gjestennte/mye/funt: ...... La IE  ..................
/

Type skjenkested: ..... KRF; .............................
Skjenkestedets åpningstid: % g0 "' lg 3 O

Kommune: MSIQÅY ...............................

C—q
N

2
-.

e 1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordtjeldske

Kontroll AS'

eksemplarEEEEEEEE2

e

L )'

1
Er du åpenbart påvirket

EEEEEEEZI  ä  EMBEDDED

DDDDDDDD

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kontrollørs  IDNR:  ‘11“ Se '.

Kontrollørs IDN R:

Oppdatert 17.08.17



—— , —
,.Tlgf . ,öjzl'flnsidslgc komm" ”E, lag,—%”» få:-n l”, 998 530 652 XIV'X

H  g -' ”i .tix i2“ ar

ill"? Å-Åiå 3 m

Til a.

Nærøy kommune Pir—iwl-"I-L'” "  "
Idrettsvegen 1 til;—ø” ***/”""

7970 Kolvereid

Inderøy, den 24. desember 2018

Rapport vedrørende utførte  salgs, skjenke og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jf. norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skjenke og

røykekontroller i Nærøy kommune i perioden desember 2018. Samtlige krav fra

Helsedirektoratet jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt.

Alvorlige brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke observert i løpet av

kontrollørene sitt besøk. Salgs- og skjenketider er overholdt.

På butikker var tobakk og tobakksvarer usynliggj ort for kunder i nøytrale skap. Ingen reklame

er observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige er ikke

observert på butikker.

T-registeret: Alle kontrollerte salgssteder er registrerte. Veldig bra at aldersgrensene for

salg/kjøp av tobakk og tobakksvarer er overholdt. At en butikk/kiosk ikke har røyking

forbudt skilt er ikke noe krav, men en anbefaling. På bensinstasjoner, verksted 0.1. er det et

krav.

Innfarten AS, lK-permen fremstår uryddig, og vi oppfordret ansvarshavende til å rydde i

permen. Slik blir det lettere for både ansatte og kontrollører å finne frem.

Europris Kolvereid, ansvarshavende hadde ikke hørt om IK—tobakk og kunne ikke vise frem

ditto IK-perm.

Spar Ottersøy, ansvarshavende kunne ikke vise frem IK-perm for tobakk, men opplyste at IK-

systemet er under utarbeidelse.

Salg:

Coop Extra Kolvereid, litt usikkert om styrer har sluttet. IK-perm er ikke god nok, fordi det

mangler signaturliste for mottatt opplæring for ansatte. Bestått kunnskapsprøve kunne ikke

fremvises.

Skjenk: merknader er ikke gjort.



Nordfjeltlske  Kontroll  .XS

Side  2

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og

rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes det hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafe' kontra pub/diskotek.

Vennligst se til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørens navn og kontaktmulighet oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen

Nordfjeldske Kontroll AS

\  /  'é/ ; (  ’  /V
«, e..—.

T  or Olaf F/y e

/

Nordfjeltlske Kontroll AS. Ann egen 98. "(WU lntlero). Mobil-1762 82 (m

F-post: nordl"eldske.kontroll u online.no

IT.-post: tholnn hr a online.no



““tglnkkno

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:
:. .

Navn: MW  ..... ”Mg .............................................................................

 

Salgsstedets åpningstid: (0 '— 25

Kontrollform anonym: ....... J  Q:  .................................................................................
\ "

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:  ....... lrULlCRG’fl/QLC.

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av  tilsynet:

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02.  Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03.  Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04.  Er tobakksvarer  o.l.  under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05.  Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

06.  Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07.  Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08.  Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

O9. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10.  Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker  iht.  tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollopplysninger:

Dato:  (Ø/IZ —/g

Klokkeslett:  .................................................................

Type salgsstedi BfLQW/IS'Ø ................

am; .....................................

J a Nei 1.blad:
Kommunens

El '3 eksemplar

[l l2 2.blad:

Ja Nei Salgsstedets
E E] eksemplar

3.bl d:

[] Nordtjelke

'I' [] Kontroll AS'
ksemplar

[] e
E [i

[l
KI D
JE D

 

')..................................................... *

............................  ‘NOCUWdM .k’~P<WM(:7lC(L-'>(0LF€A Salg av tobakk må

Kontrollør legitimerte seg for: ff”. Q  ;  MVA/K

ikke skje til personer

.....................................................  under [8 år:

Kontrollørs IDNR: :l» PST]?

Kontrollørs  IDNR:

OppdatertOl.ll.l7



“may", kk nu

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 5017:p ......... (oh/(rave  .....................................................
Adresse:  ...............................................................................................................................

Salgsstedetsåpningstid: ...../0'2” ...................................................................
Kontrol [form anonym: Ja

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:  ................... 5  C.  ...... få?—(d

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

Ol. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

WJ ............. 1.4 aimed. ............................................................................

Kontrollopplysninger:

Date: .......6”27? .......................................

Klokkeslett: [få ............................................

Type salgssted: ...... Å  fä£lé ...........................
I

Kommune: WW ......................................

Ja Nei 1.blad:
. Kommun ns

% eksempelar

& 2.bl (1:

Ja Nei Salgssteåets
eksemplar

lzl El 3.blad:

[] Nordtjeldske
K t 11 AS'

% % 0tilkgzmplar

E De
[E D

 

'»......................................................... &-

7lr€94w5(> ....................... Salg av tobakk må

ikke skje til personer

......................................................... under ]8 år:

Åm; R, (la 'N
Kontrollør legitimerte seg for: !

Kontrollørs  IDNR:  (7774—5— ??

Kontrollørs IDN R:

OppdatenOl.ll.l7



www. faglrykkno

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysnæger om salgsstedet:

fögcé/vc ..... et: ...........................................................................
Kontrollopplysninger:

Date:  ..... ØZF/f ..........................................

Klokkeslett:

 

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er tobakksvarer 0.1. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

&
håHEDHEDEääDD

2
FB..EEZ

f3DDBDDEDD

1  .blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordtj eldske

Kontroll AS'

eksemplar

 

'»
sn

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år.

Kontrollørs  IDNR: ??!—S??

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 01.11.17



www.fagrrykknu

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger  om salgsstedet:  »

N. Ram  ..... [vm—Kolwwl .......................................
Adresse:  ...............................................................................................................................

Salgsstedetsåpningstidi ...... ?"25 ....................................................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert  i  tobakkssalgsregisteret?

Er tobakksvarer o.l. under  oppsyn  av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er  tobakk  og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av  tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 

Kontrollopplysninger:

Dato: 0// Z  ~/ 6)

IS‘
Klokkeslett: "Ål.”?  ................................................

Type salgssted: 807')l

man; ........................................

Ja Nei l.blad:

Kommunens

X eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

,B-2
2

Eaggaagaymm

DDDDDDDD

 

't........................................................................................................................................................................................................................ ti.

........................................................................................................................................................................................................................ Salg av tobakk må

ikke skje til personer

........................................................................................................................................................................................................................ under ]8 år:

Kontrollørs lDNR: li'-*l— l $787

Kontrollørs IDNR:

OppdatenOl.ll.17



www.  fa gtrykk. no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

Nan- gmp ..... gem  ...... Kaia/emot ..............................
Adresse:  ...............................................................................................................................

Salgsstedets åpningstid: Cl'ZY) ...............................................................

Kontrollform anonym: ..)..QL ......................................................................................

Kontrollo plysninger:

Date: éZZ—ÅK/ .......................................

Klokkeslett: /6(’{§ .......................................

Typesalgssted: ..... [gcf/744:  ........................

Kommune: Wærøy— .....................................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: M&gVX—Vö  .......... C,?Cfafi ....................................................................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

........................................................................................................................................................................................................................ på.

1.blad:

Kommunens

H
h?

2
r-l.

e

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordtjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

.EE2
£

EEDHBEEE år DD

DDEDDDDD

 

')

........................................................................................................................................................................................................................ Salg av tobakk må

ikke skje til personer

........................................................................................................................................................................................................................ under [8 år,

Kontrollør legitimerte seg forøk-été7 å? 14/8

Kontrollørs  IDNR:  qfl’b" W

Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert01.11.17



wu  w.  Iiigirykk no

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn jmf  ....... äLå ......... l»: ..... 14§ ........ Såå/digga?) Dato é//Z*/57 .......................................
Adresse. ”7431-50/7 Klokkeslett.  /é€:—C/

06.  Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Kontrollfom anonym: ..... JC» ................................................................................... Kommune: .iq/(We” .......................................... f.. /
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: 90133” .............. ',”t???  ........................................................................................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei ”Had:
Kommunens

01.  Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område? El eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? D 2.blad:

Ja Nei Salgsstedets

_ eksemplar

03.  Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret? 3.blad:

04.  Er tobakksvarer  o.l.  under oppsyn av ansatte til enhver tid? Nordfjeldske
. . Kontroll AS'905.  Er lokalet merket med røyking forbudt skilt. % eksemplar

DDEDDDDD
10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

........................................................................................................................................................................................................................ å-

...................  l tQkfrk/VLMO/C/u/käcq Salg av tobakk må

ikke skje til personer

'»

........................................................................................................................................................................................................................ unde; 18° ax

'  . Kontrollørs IDNR: ??”Iö lg)

Kontrollør legitimerte seg for: YSL/Q (1k Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert01.ll.l7



wwwfuglrykkno

Nordfjeldske  Kontroll  AS

Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

C/ '  '
Salgsstedets åpningstid:  7  /(?

Kontroufonnanonym: ........ Ju  ..............................................................................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: på [”I/Vt K‘ kø,/(14113.

Kontrollopplysninger:

Dato: ......... [Ja.—if .........................................
o—w

Klokkeslett:  ....... l..)? ...........................................

Type salgssted: BU (hk/k,

Kommune: NW7 ....................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

Ol.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

J a Nei 1.blad:

Kommunens

i] % eksemplar

[:l 2.blad:

J a N  ei Salgsstedets

eksemplar

lzl 3.blad:

Nordfjeldske
[XI Kontroll AS'

eksemplar

DDEDDDDD

 

1........................................................................................................................................................................................................................ :i

........................................................................................................................................................................................................................ Salg av tobakk må

ikke skje til personer

........................................................................................................................................................................................................................ under 18 år,

Kontrollørs  IDNR:  if} /5 ??

Kontrollør legitimerte seg for: DJ M  Q  U M  WCWKontrollors IDNR:

OppdatertOl.ll.l7



www.  faglrykkno

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:
. , / . ,,  -

Navn: &”Misf/(z/ ..... Åzcca/M/r ................................. Dato: ...... Ø//1'/? ........................................
(VC?

Adresse:  ............................................................................................................................... Klokkeslett:  ...... /f// ..........................................
70 f

Salgsstedetsåpningstidi ...... /d—/é(/ ................................................................. Typesalgssted: ....... gL/h/(é  ........................

Kontrollform anonym: ......... J45“.  .............................................................................. ”  Kommune: fl/QY ..........................................

  

 

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: %UØ ..... 41.96  ........ få!”  .....................................................................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei l-b'ad=
Kommunens

01. Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område? [I lzl eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? [l [z 2.blad:

Ja Nei Salgsstedets

_ eksemplar

03. Er salgsstedet registrert  i  tobakkssalgsregisteret? [:I 3.blad:

04. Er tobakksvarer 0.1. under oppsyn av ansatte til enhver tid? [Xi D Nordfjeldske

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? I:] Konfiroll AIS
e semp ar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder? Kl E]
07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer? El

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises? lzl []

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll? IX] D

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner? E El

 

Rapporten anses med  dette  for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

........................................................................................................................................................................................................................ å.

...... Åffhäq/%'rllkvådmékä '  tZVIa/Øæjä— Salg av tobakk må

% .......... femme ....... ;  ............ gym;  ....... /7///<Y ...........
'.

Kontrollørs  IDNR:  ??7???

Kontrollør legitimerte seg for: " L; Kontrollørs  [DNR:

Oppdatert 01.11.17



Nordfj eldske  Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal salgsbevilling

 

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: (Raw ...... )(SCC/ILUIKKRACSL ............................................ Date: (:O/12”? .................................................

Klokkeslett: alli—5 ................................................

Salgsstedets åpningstid: 3723  ..................

Stedfortreder: %QIV’\C/( ....... Vå!”  ...................................................... Kontrollform anonymi.......—.).é?> ...............................

Salgsstedets Kontrollens varighet:  ....... 25971400  .................

sairaala? ...... ” opium. .................................................... Nam ............................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? El Kommunens

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? l:l % eksemplar
03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? [l lzl 2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? D El Bal/minimal,?”

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? D l] e semp at
J a Nei 3.blad:

06. Ble kommunens salgstid overholdt? El D Eigil???

07. Har butikken alkoholfritt øl? % [l eksemplar
08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk? D

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke? [El [l

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? El El .. m

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system? E El ',  ' 7
12. Er styrer/ stedfortreder til stede? [:l '  E  ,

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? [XI [l E

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.
  

-—

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

0  « . , Kontrollørs  IDNR:  ??!???

%Kontrollør legitimerte seg for: ( ;  .ai/”"i Kontrollørs  IDNR:

www.faglr) kk.no

Oppdatert  17.08.17



u  wu I'llglryklulo

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr.  kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ..CGQ ........ (3.a  ....... Ktluzntl .................................................. Date: (9/12"?  .............................................

Adresse:  ............................................................................................................................... Klokkeslett: [6933 ............................................

Styrer. gje/(«(  ...... VOX/..?. ....... :1  3.937. .............................................................. SaIgsstedets apnlngstld 07213  .............

Stedfortreder QK  ..... C” ..... $. [<ref/k ............................................................ Kontronform anonym:.......3_.f: ...............................
Salgsstedets Kontrollens varighet: 2,004'4 ...............

ansvarshavende

ved kontrollen: ..... ”165.s ...... O  aria/k ............................................ Kommune: ..... IVQWY ......................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? [:l lzl Kolmmunelns

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? [:l e  semp ar

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? [] m 2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? D Bevilllnkgshavirs

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? [] e semp ar
Ja Nei 3.blad:

06. Ble kommunens salgstid overholdt? !] NordfieldSke,
Kontroll AS

07. Har butikken alkoholfritt øl? D eksemplar
08. Er det skille mellom alkoholfri /  alkoholholdig drikk? [Q [l
09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke? [3 []
10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? [g E] _ l: :l

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system? [:I [Z]

12.  Er styrer /stedfortreder til stede? D IX] '  ä  ,

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? [1 El :

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

 

Er kunden gammel nok?

 

Kommentar:

........................................... '1L—?€W'9clcomemkaéjenloenw5£fc Femme .
DOWN  .................... d.m.........DY.3?. lut  ...... /  5l7A~‘*l&.v9¢ .. .  .

................................................ H r¢r§’U%V/€/VL “(7

........................................................................ ]. KontmllørSIDNRq—ægw

Kontrollør legitimerte seg for:! {W W6 R ,  » Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert  17.08.17



vwi»  mgr)“  nu

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

 

Salgsstedets
ansvarshavende (

ved kontrollen: .....  3.9177/  ...... ”17Ø  ...............................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

Ol. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02.  Satt mindreårige i kassen ved salg av  alkoholholdig drikk?

03.  Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har  salgsstedet  et tilfredsstillende lK-system?

12. Er styrer /stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med  dette  for mottatt, 0g bevillingshaver  har  rett  til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for: Q) KN) WO’

Kontrollopplysninger:

Dato: Ø”Å—/€ ..............................................

Klokkeslett: [Åga .................................................

Salgsstedets åpningstid: 8'2/  __________________

Kontrollform anonym: ...JÅ ...................................

Kontrollens  varighet: ZpM/tl .......................

Kommune: Ø?”  ...............................................

Ja Nei l.blad:

D E K1222"?
D p
[:l 2.blad:

< B  '11' h  .% 'Eäåeåäåi

J N  ' 3.bl d:
[ål ål Nordfjelke

KontrollAS'

% % eksemplar

E El
% ä Q"
% D lill:] :

'—

Er kunden gammel nok?

Kontrollørs lDNR: ”??/x???

Kontrollørs lDNR:

Oppdatert  17.08.17



Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr.  kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: .. ......... ”(&/£t  ..... åånfå .......................................... Dator ®//Z‘/X ..........................................

Adresse: ..... (...  fff/WK .......................................................................................... Klokkeslett: ÅSE] ............................................

Styrer: .Dzyzm ...... gl: ..... UZ/Cewk .................................................................. Salgsstedets åpningstid: 01:26) .....................

  

StedfOftfederi KCHIL/ .M  ................................................................... K0ntr011f0rman0nymi....pki.  ................................

Salgsstedets Kontrollens varighet:  ..... 2Q.M/.l7 ...............
ansvarshavende , - »

ved kontrollen: Pay/UH ..... Å) død/bk.  ........................................... Kommune: .MXQ’ .........................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: J a Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Kommunens

02.  Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? eksemplar

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? [El 2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? E' Bevillingshavers

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? K] eksemplar
Nei 3.blad:

06. Ble kommunens salgstid overholdt? gigg)???

07.  Har butikken alkoholfritt øl? eksemplar

O8. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12. Er styrer /stedfortreder til stede?

EEEEEEEE äDECIDE!

DDDDDDDD

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

 

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

Tilbakemelding sendes kommunen. j

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

......................................................................... KontrollørlNRg?/g7'5>

Kontrollør legitimerte seg for: \, (M  Q  Ur,»—  "  WRXWL Kontrollørs  IDNR:

w  w w.]"agrry kk.no

Oppdatert  17.08.17



w“ wfagtr) kk no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: CJZFfl/flrkt’lxflfl  ................... Å .................................. Dato: é?  /Z'/€  ......................................

Adresse:  ............................................................................................................................... Klokkeslett: /;/:d ...........................................

 

. / ' .cc!

Styrer: énzAx/[L ..  ..... M  ................................................... Salgsstedets åpningstid: /67'/é .................
f ' "f ‘9

Stedfortreder: Åga  ..... 05%: ...... akk/åå:  ............................ Komronform anonym: ........ Ja  ............................
Salgsstedets Kontrollens varighet:  ..... n/n'l  ..................
ansvarshavende /  '  / 4

ved kontrollen: .......... ' .. 6 ... ; ..%.. l .7 ...........fl.56 ..... føeøø' ........................ Kommune: ”fig/47 ..............................................
l/

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: J  a Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? IE Kommunens

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? I! eksemplar
03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? a 2.blad:

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? s= BCVillizässärZLl;

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Nei 3.blad:

06. Ble kommunens salgstid overholdt? Eiga???
07.  Har butikken alkoholfritt øl? eksemplar

08.  Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

09.  Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

' H
10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

vi

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

12.  Er styrer  /  stedfortreder til stede?

% EEME %BEGGE

EMBEDDED

l3. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. )  k

 

,—

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

Kontrollørs lDNR: 7'7—1578

Kontrollør legitimerte seg for: AW MT Kontrollørs lDNR:

Oppdatert  l7.08.l7



www.t'agirykkno

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

gym/7'5 ..................................................................................
Adresse: häf/f/S .................................................................................................

Styrer: Lukas/61,4  .  .» ...........................................................................

Stedfortreder: .EKc/zåfm..fzf%äu ...............................................................
Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen: GCVXDl/celit/C .............. (4. 'CUMLCB'CM'Q'

Øl Vin '] BrennevinSkjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer boxtvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15.  Er styrer  /  stedfortreder til stede?

16.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkohol/orskriften  (08.06.05.  nr  538) 9‘ 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollopplysninger:

DatO: é/Z‘/S; ................................................

Klokkeslett: ..... /]"S'5 ..........................................

Kontronens varighet: ...Zezzzm  .................

...... Zik

Type skjenkested: ..... fra)?  .............................
C

Skjenkestedets åpningstid:  /3”2/L

Gjester; lite/mye/fullt:

Kommune:..  ............. («Ø/Ø.?  .......................................

Ja Nei 1.blad:

D E Kitii???
E] p

2.bl d:

E E Bevillingshavirs

ksemplarD e e
3.bl  d:

% % Nordfjelke

Kontroll AS'

l] iXi eksemplar

Ja Nei

F.! [I
[]

[E C] -  —
IE [] L "  I
E B .
E De %

Er du åpenbart påvirker

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Qé/ZC) (' (& diaj/l/wcégatwKontronørSIDNR:??)839 ........................

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 17.08.17



www.i'aglrykkno

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn &ÅWUfc'é'l' ..... W  .................................................... Dator é//Z'/?  ..............................................

Adresse:  ............................................................................................................................... Klokkeslett: /ØZC .............................................

Styrer: ”d'/alfa;  ..... ØZQED .................................................................... Kontrollens varighet: 20mm  ..................

Stedfortreder: mer?/E ....... 7677Elfsän/ .............................................. Gjester: lite/mye/fuut: ÅR, ...........................
Skjenkestedets 0 Type skjenkested: 66% .............................
ansvarshavende  % *

ved kontrollen:  ........... [LH—€ ....................................................................................Skjenkestedets åpningstid:  /7'Z/  ..............

Kommune. "tøft?” ...... W/ ............................................

 

Skjenkerett for: IE Øl

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? [l l] KorEmunelns

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? E] e semp ar

03. Foregår skjenking til mindreårige? [l IX] 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? El Bevillinfshavclars

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? [] lzl e semp ar

06. Nytes medbrakt alkohol? [i [E 3.blad:

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? [l lzl EordfieldSk‘f

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? [:l m 0:22:31:
J  a Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? ['

IO. Ble/blir skjenketidene overholdt? % []

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? [Zi [] ,  -

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt? [XI D L '  ' ,
l3. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? [XI E! I

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system? IE I:

15. Er styrer /stedfortreder til stede? l:l

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? % l:l

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskrtften (08.06.05. nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart påvirker
skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kommentar:

[MC %;[6 ...... 9  dig/My ..... page/Wä ..................................................................................

. , Kontrollørs lDNR: ??[W

Kontrollør legitimerte seg for: HCl/[€ B  . Pet/( fifgm Kontrollørs lDNR:
Oppdatert 17.08.  I  7



www.fagirykkno

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:...........f........ ere ......amax .........................................
Adresse:  ...............................................................................................................................

sryrer: ..... Wamba ...... ”rose..  .............................................................
sredforrreder: ...—..FsifQÅ ...... %våjnø ......................................
Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

 

Skjenkerett  for: Øl '3 Vin IE Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er  bmdd  på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1 ].  Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15. Er styrer / stedfortreder til stede?

16.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) 9‘ 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Mum/glu— (”??w
Kontrollør egltimerte seg for:

Kontrollopplysninger:

Datoz æ/(Z”/<P ............................................
.  [”

Klokkeslett: lå) .............................................

Kontronens varighet: ...ZSmm ..............
Gjester; lite/mye/fullt: ét {C

Type skjenkested: (fe/C ...................................
Skjenkestedets  åpningstid:  .....................................

Kommune:  ['(/WL ............................................

Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

L1
&?

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplarEEEIEEIEEE
2

e

I

I

EBEEEEEE  ?  DDDDDDDD

DDDDDDDD
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Er du åpenbart påvirker

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kontrollørs IDNR: it?—+! gi:)?

Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 17.08.17



www l'aglryklmo

Nordfjeldske  Kontroll  AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Datoz éøZ—/5; ............................................

, Klokkeslett: ANS .............................................

Styrer: .. [LUS/[27 .............. WM  .............................................................. Kontrollens varighet: 20/47”; ............

 

Stedfortreder: .............. _, ............................................................................................... Gjester; lite/mye/fuut: ...... [« move ...................
Skjenkestedets / Type skjenkested: 13/01” ......................................
ansvarshavende  ' ' _ ,60  »  K
ved kontrollen: /Ø%L5my7 ................................................................ Skjenkestedets åpningstid: .../C? ............ gm“?

. /  .
Skjenkerett for: Øl IE Vin IE Brennevin Kommune: %Ø'et ..............................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? El '2' Kor:mune1n5

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [] E e semp M
03. Foregår skjenking til mindreårige? [:l & 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? [:l BeVillinkgShaVTfs

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? [:l e semp ar

06. Nytes medbrakt alkohol? D [l 3.blad:
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? [:l E' EMM]???

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? E] El o:l:::mplar

Ja Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? E [l

10. Ble/blir skjenketidene overholdt? []

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? D , -

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt? lzl [] x . ' ,

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? i:] I

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system? IX] ['

15. Er styrer /  stedfortreder til stede? [l [E
16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? [E' [:l

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart påvirket
skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kommentar:

KontmumsIDNR777’Q7'? ...........................
/1 —

Kontrollør legitimerte seg for: iGUQ, (67L 4/ Kontrollørs  IDNR:

Oppdaten  17.08.17



wu. wlagtrykkno

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapportvedr.konnnunalddenkebevnhng

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn LSW .........  MÅ, Jøa/t. (&.q/ .................. Dato: Kohl—(<?  .......................................
Adresse.  ....... flbcfi/H/ ................................................................................. Klokkeslett:  jSL/a ..........................................

Styrer .................................................................................................................................... Kontrollens varighet: ...............................................

Stedfortreder: .................................................................................................................... Gjester; lite/mye/fuiltr ..............................................

Skjenkestedets Type skjenkested: .......................................................
ansvarshavende

ved kontrollen: ................................................................................................................. Skjenkestedets åpningstid: .....................................

Skjenkerett for: [I Øl l:l Vin El Brennevin Kommune:...ääflfjæ. .." .........................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Nei 1.blad:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? [:l Kommunens

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [:l eksemplar
03. Foregår skjenking til mindreårige? [' 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? [l B°Villingshavefs
05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? D eksemplar

06. Nytes medbrakt alkohol? D 3.blad:

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? D Eäfääää

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? [l eksemplar

Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

ll.  Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

,; :*
L '  I

I
14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

l5. Er styrer / stedfortreder til stede?

GGDGDDDG år EMBEDDED :

DDDDDDDD

16.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart påvirket
skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kommentar:

(9

Kontrollørs  IDNR:  7?/.)—'7'?

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert  17.08.17



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: U60 
Saksmappe: 2010/89-16 
Saksbehandler: Stine Barstad Holm 
Dato: 05.12.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/19 Utvalg for helse- og sosialsaker 14.02.2019 
9/19 Formannskapet 25.02.2019 
4/19 Kommunestyret 07.03.2019 
   

 
Sak: Ny lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov 

om omsetning av alkoholholdig drikk   
 
 

Vedlegg: 
1 Forslag-forskrift YN 

 
 
 
Bakgrunn 
Nærøy kommune har sammen med Vikna og Leka utarbeides felles rusmiddel politisk 
handlingsplan, som ble vedtatt i Nærøy kommunestyret 21.06.18. Nå har alle kommunene 
gjort et likelydende vedtak på behandling av felles plan og det er utarbeidet en felles forskrift 
til denne.  
Forskriften har vært ute på høring med frist for innspill satt til 10. oktober 2018. Innen 
fristens utløp er det ikke kommet innspill til forskriftene. Disse sendes derfor til politisk 
behandling for endelig vedtak.  
Vurdering 
Nedsatt arbeidsgruppe med representasjon fra de tre kommunene har utarbeidet forslag til ny 
likelydende forskrift for de tre kommunene som sikrere det juridiske grunnlaget for å 
håndheve bestemmelser i den felles overordnede rusmiddelpolitiske handlingsplanen.  
Hver kommune må godkjenne og utlyse sin egen forskrift da alle tre kommunene pr dags 
dato er å betrakte som egne juridiske enheter.  
 
Forslaget til ny lokal forskrift omfatter en del endringer i forhold til tidligere vedtatt forskrift.  
 
Endringer som kan nevnes: 

- Større krav til skjerpet vakthold ved større offentlig arrangement, jfr. §7 
- Krav til opplæring/skolering, jfr. §7 
- Salgstider for alkohol i gruppe 1 har endret sluttidspunkt på jul-, påske-, pinse- og 

nyttårsaften fra 15.00 til 18.00, jfr. §6 
- Statlig forskrift om prikkbelastning er tatt inn i den lokale forskriften. 

 



 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og 
skjenketider for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører fra 
samme dato som ny forskrift trer i kraft.  
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og 
skjenketider for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører 
fra samme dato som ny forskrift trer i kraft.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og 
skjenketider for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører 
fra samme dato som ny forskrift trer i kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning 
alkoholholdig drikk m.v., ________ kommune Trøndelag. 
 
Dato ________ 
Publisert ________ 
Ikrafttredelse _________ 
Gjelder for _______kommune, Trøndelag. 

Hjemmel LOV-1989-06-02-27, LOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137, FOR-1989-
12-19-1265 

Kunngjort __________ 
Korttittel Forskrift til serverings- og alkoholloven 
 
Hjemmel: Fastsatt av xxxx kommunestyre xxxxxxx med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 
§ 15. 
 

 
1. Hjemmel for forskriften 
 
      Denne forskriften er gitt i medhold av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet 
(serveringsloven) § 15. 
 
§ 2.Virkeområde og definisjoner 
 
Forskriften gjelder for: 

   Serveringssteder i _______ kommune 
   Overnattingssteder i ______kommune 

   Salgssteder for alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i 
_________kommune. 

  

 Offentlige arrangement (dansefester, konserter, festivaler, quiz-arrangement, revy, 
teater m.m.) som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i  
________kommune. 

 
 

§ 3. Åpningstider. 
 

 Serveringssteder og skjenkesteder med eller uten bevilling for skjenking av 
alkohol holdes lukket mellom kl. 02.30 og 08.00. 

 Typiske overnattingssteder kan holde åpent hele døgnet. 
 Offentlige arrangement skal stenge kl. 02:30. 

 
 

§ 4. Skjenking av alkoholholdig drikk fra etablerte serverings- og skjenkesteder med fast 
bevilling inkl. lukket selskap med ambulerende skjenkebevilling. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (alkohol under 22 volumprosent) kan skje 
alle dager i uken fra kl. 08.00 til kl. 02.00. 
 

https://lovdata.no/lov/1989-06-02-27
https://lovdata.no/lov/1983-06-03-52
https://lovdata.no/forskrift/1983-07-01-1137
https://lovdata.no/forskrift/1989-12-19-1265
https://lovdata.no/forskrift/1989-12-19-1265


Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkohol over 22 volumprosent) kan skje alle 
dager i uken fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 
 
For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog slik 
at skjenkingen skal opphøre seneste1/2 time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle 
skjenkes alkoholholdige drikk senere enn kl. 02.00. 
 
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 
volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensninger i denne paragrafen. 
 
 
§ 5 Offentlige kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-
arrangement m.mm) 
 
Offentlige kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-kvelder 
mm.) foregår med styrket vakthold og tilsyn for å hindre ulovlig skjenking. 
         
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skje fra 08.00 og fram til  
kl. 02.00. Skjenking av alkoholholdigdrikk i gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 og fram til  
kl. 02.00. 
 
§ 6. Salgstider for alkoholholdig drikk 
 
Uavhengig av butikkenes åpningstider, kan salgssteder med kommunal bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol selge alkoholholdig drikk i gruppe i 
følgende tidsrom: 
 
Mandag–fredag: kl. 08.00–20.00 
Lørdager og dager før helligdager  
(unntatt Kristi Himmelfartsdag): kl. 08.00–18.00 
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften: kl. 08.00–18.00 
  
     Salg av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai. 
 
 
§ 7. Krav om opplæring av skjenkeansvarlige og krav om kontroll og vakthold. 
 
Bevillingshavere med faste bevillinger og skjenkeansvarlige på sommerfestivalene skal ha 
gjennomført e-læringskurs i Ansvarlig Vertskap. Kommunen tilrettelegger og dekker 
kursavgiften mot dokumentasjon for gjennomført kurs. Kurset anbefales og tilbys gratis til 
også til ledere i lag og foreninger som benytter seg av kommunal skjenkebevilling. 
 
I forbindelse med større arrangement, eksempelvis sommerfestivalene, skal arrangør utarbeide 
en risiko- og sårbarhetsanalyse som sendes politiet til godkjenning. Politiet kan også pålegge 
arrangør styrket vakthold ved slike arrangement. Skjenkekontrollen skal utføre kontroller 
under sommerfestivalene i Ytre Namdal. 
 



 
§ 8. Søknadsskjema og søknadsprosedyrer, frist m.m. 
 
Søknad om skjenkebevilling ved enkelt anledning, herunder ambulerende bevilling, skal skje 
på utarbeidet søknadsskjema og sendes kommunen v/ rådmannen minimum 3 uker før 
arrangementsdato. 
 
Det betales et behandlingsgebyr for ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledninger 
som pr. d.d. kr. 360, -. Gebyret justeres iht. alkoholforskriftens bestemmelser.  
 
 
§ 9. Delegasjon  
 
Skjenkebevilling for en bestemt anledning og ambulerende skjenkebevilling og søknad om 
utvidelse av skjenketid og skjenkelokale ved enkelt anledning delegeres til rådmannen.  
 
 
§ 10. Overtredelse – (Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
(Alkoholforskriften) 
 
Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10-2 til § 10-6 gjelder der kontroll 
gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter, 
avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter 
etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i 
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av 
vilkår i bevillingsvedtaket. 
 
Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 
prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 
 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av 
toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på 
inndragningen tilsvarende. 
 
Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. 
alkoholloven § 1-6. 
  
Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 
første ledd. 
 
 
Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 
 

  Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 
1-5 annet ledd 

  Brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften 
  Brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 



  Hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. 
 
Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 
 

 
 Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i 

denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart 
påvirket av rusmidler. 

  Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-
4a, § 3-7 og § 4-4 

  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. 
alkoholloven § 1-5 første ledd 

 
 Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig 

drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 
 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 
 

 
 Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler 
forlater stedet, 

  Mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd,  
  Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist. 

   Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist 
   Brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 

  Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd 

  Gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd. 
 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 
 

   Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer. 
   Brudd på regler om skjenkemengde. 
   Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk. 
   Gjester medtar alkohol ut av lokalet. 
   Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted. 
   Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 
   Brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2. 

   Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 
alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13 

 
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen 
tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. 
 
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker 
for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende 
omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de 
alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden. 
 



Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes 
særskilt i vedtaket. 
 
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Kontrollutvalget fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse 
med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 
 
Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke 
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak 
om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 
 
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Kontrollutvalget fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av 
prikker. 
 
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 
 
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. 
Bevillingen kan likevel ikke inndras dersom årsaken til manglende bruk av bevillingen er en 
hindring utenfor bevillingshavers kontroll og som han ikke med rimelighet kunne unngå eller 
overvinne følgene av. Dette gjelder bare i den utstrekning det kan antas at driften kan 
gjenopptas innen rimelig tid 
 
 
§ 11. Ikrafttreden 
 
   Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2019. 
 
  Samtidig oppheves forskrift av........



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: U63 
Saksmappe: 2014/1090-22 
Saksbehandler: Stine Barstad Holm 
Dato: 20.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

21/19 Formannskapet 25.02.2019 
5/19 Kommunestyret 07.03.2019 
   

 
Sak: Ferjekroa AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling   

 
 
Vedlegg: 
1 Skatteoppkreveren i Nærøy - uttalelse til søknad om skjenke- og serveringsbevilling 
2 Politiet i Nærøy - uttalelse til søknad om skjenke- og serveringsbevilling 
3 Skatteetaten - Uttalelse til bevilling 
4 Skatteoppkreveren i Arendal og Froland - uttalelse til søknad om skjenkebevilling  
  
  

 
Bakgrunn 
Det er nye eiere på Ferjekroa AS og de nye eierne søker søker om alminnelig skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin i Ferjekroas lokaler samt tilhørende avgrenset uteareal. Det søkes om 
skjenketid fra kl. 08.00 til kl.21.30 mandag til fredag, lørdag og søndag fra kl.13.00 til kl.21.30 i 
vinter halvåret og sommer halvåret åpningstid på lørdag og søndag fra kl. 08.00 – 23.30. 
 
Vurdering 
Gjeldende lovgrunnlag er; alkoholloven § 1-6(bevillingsperiode), alkoholloven § 1- 
7(skjenkebevilling) og alkoholloven § 4-4 (skjenketid): i lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk m v:” Skjenking av alkohol med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra 
kl.13.00 til 24.00. 
Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.” 
Nærøy kommunes vedtok i lokal forskrift (sak 20/10), en utvidelse av skjenketidene med 
følgende skjenketider: 
” § 2 Skjenking av alkoholholdige drikker (ute og inne), jfr. Alkoholloven § 4-4 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1og 2(alkohol under 22 volumprosent): 
Alle ukedager fra kl. 08.00 til kl. 02.00. 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3(alkohol over 22 volumprosent): 
Alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 02.00.” 
 
I tillegg kommer skjønnsutøvelse i henhold til § 1-7a og c - Alkoholloven. Med hjemmel i § 
1-7 a kan kommunen ved behandling av søknad om skjenkebevilling vurdere skjenkestedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold mm. Kommunen kan 
generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for 



skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Ved skjenking skal en ta i betraktning 
om virksomheten har tilsluttende lokaliteter som kan påvirkes av skjenking. 
 
Med hjemmel i § 1-7c kan det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse. 
 
 
 
 
Lensmannen i Nærøy uttalelse: 
Ingen anmerkninger 
 
Skatteoppkreveren i Nærøy uttalelse: 
Ingen anmerkninger 
 
Skatteoppkrever Arendal og Froland uttalelse: 
Ingen anmerkninger. 
 
Skatteetaten: 
Ingen merknader. 
 
Konklusjon  
Etter alkoholloven er skjenketiden for brennevin fra 13.00 til kl.24.00, og Nærøy kommune 
har vedtatt utvidet skjenketid fra kl.13.00 til 02.00. 
Som nevnt ovenfor skal også skjenkestedets beliggenhet og beskaffenhet tas til vurdering ved 
innvilgelse av skjenkebevilling og tidspunkt for skjenking. Ferjekroa AS er ikke 
samlokalisert med andre virksomheter og har gatekjøkken- og kioskdrift med servering av 
mat og drikke som eneste aktivitet. Det vurderes derfor ikke nødvendig å innskrenke Nærøy 
kommunes åpningstider for skjenking.  
 
Med ovenstående anbefalinger i forhold til skjenkerutiner som skjermer barn og ungdom, 
anbefales det at søknad om skjenkebevilling imøtekommes med skjenketider i tråd med Nærøy 
kommunes forskrift om skjenketider. 
 
Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-  
7c 3. avsnitt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Ferjekroa AS skjenkebevilling for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i virksomhetens lokaler med tilhørende avgrenset 
uteområde.  
Skjenketiden for øl, vin og brennevin settes i henhold til Nærøy kommunes forskrift  
Genovaite Lenksiene har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivning og godkjennes som 
skjenkebestyrer, anser det som urimelig å kreve en stedfortreder, grunnet skjenkebestyrer er 
eneste faste ansatte.  
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort.  
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr,- 5100 pr. år.  
Bevillingen gjelder fram til 30.6.2020 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Ferjekroa AS skjenkebevilling for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i virksomhetens lokaler med tilhørende 
avgrenset uteområde.  
Skjenketiden for øl, vin og brennevin settes i henhold til Nærøy kommunes forskrift  
Genovaite Lenksiene har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivning og godkjennes som 
skjenkebestyrer, anser det som urimelig å kreve en stedfortreder, grunnet skjenkebestyrer er 
eneste faste ansatte.  
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens 
utløp.  
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort.  
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr,- 5100 pr. år.  
Bevillingen gjelder fram til 30.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Anne Grete Nergård (Anne-Grete.Nergard@naroy.kommune.no)
Sendt: 20.12.2018 09:01:02
Til: Stine Barstad Holm
Kopi: 

Emne: Søknad om serveringsbevilling
Vedlegg: 
Skatteoppkrever har ingen merknader til søknaden om skjenke‐ og serveringsbevilling for Ferjekroa AS orgnr.
914047110
eller bevillingssøker Genovaite Lenksiene fd. 17 08 67…..
 
Med hilsen
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
                           
Anne‐Grete Nergård
 
 
 
 
 
 



 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 2475 Torgarden, 7005 Trondheim Tlf.: 73 89 90 90 Org. nr.: 983998631  
E-post: post.trondelag@politiet.no Faks: 73 52 31 91 www.politiet.no 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING – FERJEKROA AS- POLITIETS 
UTTALELSE 

Viser til søknad om serveringsbevilling for serveringsstedet; Ferjekroa AS. 
 
Ut fra politimessige hensyn har jeg intet å anføre hva angår servering. 
 
Når det gjelder den ansvarlige LENKSIENE, Genovaite har jeg heller ikke noe å bemerke.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Frithjof Pedersen   
Avsnittsleder   
 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT  

 

Nærøy kommune  
Rådhuset 
7970 KOLVEREID  
 

 

 

Deres referanse: 
 
 
 
 

 Vår referanse: 
 

Sted, Dato 
Nærøy og Vikna lmk, 08.01.2019 



Fra: Sætran, Hans Jørund (Hans.Jorund.Saetran@arendal.kommune.no)
Sendt: 22.02.2019 10:47:03
Til: Stine Barstad Holm
Kopi: 

Emne: Skjenkebevilling 
Vedlegg: 
Hei
 
Skatteoppkreverkontoret  i Arendal og Froland bekrefter at Genovaite Rilskiene Lenksiene f. 170867 ikke har
skatterestanser til oss, og at vi ikke innehar noen informasjon som tilsier at vedkommende ikke kan få godkjent
skjenkebevilling.
 
 
 

Vennlig hilsen
 
Hans Jørund Sætran
Rådgiver
Skattoppkreveren i Arendal og Froland
 
Telefon: 37 01 31 53
hjs@arendal.kommune.no
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Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

10/19 Utvalg for helse- og sosialsaker 14.02.2019 
6/19 Eldrerådet 20.02.2019 
9/19 Funksjonshemmedes råd 21.02.2019 
10/19 Formannskapet 25.02.2019 
6/19 Kommunestyret 07.03.2019 
   

 
Sak: Forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykisk helse Nærøy 

kommune   
 
 

Vedlegg: 

1 Forvaltningsrevisjon rus og psykisk helse - rapport 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget har hatt en grundig prosess i forkant av denne forvaltningsrevisjonen. I møte 
29.01.2018 lanserte utvalget ønsket om å prioritere dette prosjektet i 2018, og i møte 19.03 
bestilte utvalget revisjonen, med vedtak om hvilke sider av feltet som skulle vurderes 
spesielt. Utvalget godkjente prosjektplanen i møte 04.06. Begge forvaltningsrevisorene som 
har gjennomført prosjektet, har møtt utvalget og fått konkrete synspunkter på innhold og 
metode. 
  
Revisjon Midt-Norge SA oversendte rapporten 04.01.2019. Rådmannen har fått rapporten til 
høring, men ikke svart.  
 
Forvaltningsrevisjonens metode omfatter dokumentanalyse og intervju.  
 
Hovedproblemstillingene i prosjektet er:  
1. Tilfredsstiller kommunens tilbud innenfor rus- og psykiatriarbeid nasjonale og lokale 
føringer til tjenestens faglige innhold, kvalitet og brukermedvirkning?  
 
Her ser prosjektet på kapasitet, kompetanse, brukermedvirkning, tidlig innsats, lavterskel-
tilbud og boliger. Kommunens Plan for psykisk helsearbeid ligger til grunn som revisjons-
kriterier.  
 
2. Har Nærøy kommune nødvendig og tilfredsstillende samarbeid mellom tjenester innenfor 
arbeidet med rus og psykiatri?  
 



Antallet registrerte brukere innenfor Enhet rus og psykiatris arbeidsområde har økt fra 20 i 
2010 til 86 i 2018, og etter en gradvis opptrapping har enheten i dag i overkant av 27 årsverk.  
Revisors konklusjon i rapporten viser at rus- og psykiatritjenesten i Nærøy er variert, har god 
kompetanse og oppfyller målene om kapasitet/ressurser. Svakhetene finnes i forhold til yngre 
brukergrupper, særlig der rus er hovedproblemet, i standarden på boligene til brukerne, og 
når det gjelder brukermedvirkning. Brukerundersøkelse er ikke gjort siden 2008.  
Samarbeidet mellom tjenestene fungerer stort sett godt, men kontakten med den 
interkommunale prosjektstillingen (ruskoordinator) burde vært større.  
 
Vurdering fra kontrollutvalget 
Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer blir vanligvis ikke løftet 
fram i kommunalpolitikken, og har svært sjelden vært tema for forvaltningsrevisjon. Derfor 
blir denne rapporten viktig, både fordi den synliggjør svake grupper og fordi den i tillegg til 
vurderingene gir bred informasjon om rus- og psykiatrisektoren og Nærøy kommunes tilbud.  
 
4.2 Anbefalinger i rapporten 
På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner anbefaler revisor rådmannen å: 
- følge nøye med på utviklingen i antall brukere, og kapasiteten til å yte tilfredsstillende 
tjenester  

- følge opp fokuset til ruskoordinatorstillingen, etter at prosjektstillingen går i ved utgangen 
av 2018  

- sørge for systematiserte brukererfaringer, f.eks. gjennom brukerundersøkelse  

- legge til rette for dialog mellom rus- og psykisk helsetjeneste nøkkelpersoner og tjenester 
som er rettet mot rus og psykisk helse blant barn og unge  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
Behandling: 
Uttalelser under møtebehandlingen: 
«Revisjonen sier at det bør være et tilbud til unge med problemer, det er særlig 
manglende aktivitetstilbud til de under 18 år.» 
«Administrasjonen bør følge opp de anbefalingene som nevnes i kap. 4.2 i rapporten» 
«Det er lite brukerundersøkelser og brukermedvirkning» 
 



 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 Ber om at ruskoordinatorstillingen blir videreført. 
 Brukermedvirkning må få større fokus. 
 For lite brukerundersøkelser 
 Økt samarbeid med pårørende 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og rådet var enige om at det var en bra rapport. Nærøy 
kommune gjør veldig mye bra. 
 
Rådet ønsker å påpeke at det i rapporten står at nedleggelse av DPS-sengeposten har 
medført uforutsigbarhet for tjenestene i Nærøy kommune, og det kan se ut til at de 
opplever kapasiteten som dårligere. 
 
 
Uttalelse fra funksjonsehemmedes råd: 
Rådet ønsker å påpeke at det i rapporten står at nedleggelse av DPS-sengeposten har 
medført uforutsigbarhet for tjenestene i Nærøy kommune, og det kan se ut til at de 
opplever kapasiteten som dårligere. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
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6/19 Utvalg for oppvekst- og kultursaker 14.02.2019 
11/19 Formannskapet 25.02.2019 
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Sak: FriskHus   

 
 
Vedlegg: 
1 Prosjektmandat 
2 Ny prosjektplan FriskHus feb 2019 

 
Bakgrunn 
Prosjektet FriskHus ble initiert på bakgrunn av mulig kjøp av DPS `bygget. Når sengeposten 

på distriktspsykiatrisk sykehus (DPS) ble nedlagt henvendte Helse Nord-Trøndelag seg til 

Nærøy kommune med forespørsel om kjøp av bygget. Dette førte til at administrasjonen 

diskuterte hva et slikt bygg kunne brukes til. Denne gruppen fremmet forslaget om et 

FriskHus som samlokaliserer ulike tjenester, fremmer livsmestring og øker satsningen på 

forebyggende arbeid. I etterkant av dette ble det sendt en søknad til Fylkesmannen i 

Trøndelag om skjønnsmidler. Nærøy kommune mottok tilsagn om skjønnsmidler og tilsatte 

en 50 % prosjektleder for FriskHus januar 2019.  

 

 
Vurdering 
Nærøy kommune har i henhold til kommunens oversiktsdokument utfordringer knyttet til 

helsetilstand og sosiale likheter. Det er mange som rapporterer om dårlig egenvurdert helse, 

og psykiske plager. Kommunen har en høy andel uføre og sosialhjelpsmottakere. Videre har 

en høy andel barn og voksne overvekt og fedme, mange barn er under lavinntektsgrensen og 

mange ungdom er utenfor arbeid og utdanning. Kommunen jobber strategisk med 

folkehelsearbeid for å møte disse utfordringene og FriskHus er et ledd i dette arbeidet.  

 



Hensikten med dette prosjektet er å samlokalisere ulike tjenester på tvers av helse, oppvekst, 

kultur og frivillighet. For deretter å utvikle en ny drift for bedre å utnytte potensialet i 

tjenestene i samsvar med kommunens utfordringer. Huset skal være et aktivt hus som 

fremmer helse og livsmestring.   

 
Prosjektplanen er under utarbeidelse og vil bli endret underveis i prosjektet.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tar til orientering.  
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tar til orientering.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Saken tas til orientering med en endring – prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019. 
Utvalget for oppvekst- og kultur er positiv til etablering av FriskHus. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Saken tas til orientering med en endring – prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019. 
Utvalget for oppvekst- og kultur er positiv til etablering av FriskHus. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019, ikke 2020. Endres i saksframlegget før saken 
legges fram for kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tar til orientering.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Prosjektmandat - FriskHus  
 

Bakgrunn for prosjektet  

Nærøy kommune har i henhold til kommunens oversiktsdokument utfordringer knyttet til 

helsetilstand og sosiale ulikheter. Det er mange som rapporterer om dårlig egenvurdert helse, 

psykiske plager, kommunen har en høy andel uføre og sosialhjelpsmottakere. Videre har mange både 

barn og voksne overvekt og fedme, mange barn er under lavinntektsgrensen og mange ungdom er 

utenfor arbeid og utdanning. Kommunen jobber strategisk med folkehelsearbeid for å møte disse 

utfordringene og satsningen på FriskHus vil være en viktig del av dette. Hensikten med dette 

prosjektet er å samlokalisere ulike tjenester for så å utvikle en ny drift for bedre å utnytte potensialet 

i tjenestene i samsvar med kommunens utfordringer.  Prosjektet kom i stand ved at Helse Nord-

Trøndelag ønsket å selge lokaliteten til distriktspsykiatrisk senter (DPS) til kommunen etter at 

sengeposten ble nedlagt.   

 

Oppdragsgiver  

Nærøy kommune  

 

Mål 

Hovedmål  

Livsmestring i alle livsfaser.  

Utjevne sosiale ulikheter og bedre helsen i befolkningen.  

 

 

Resultatmål  

Øke satsningen på forebyggende arbeid.  

Samordne tjenester fra oppvekst, helse, kultur og frivillighet. 

Skape aktiviteter for livsmestring og bedret helse.  

Oppnå en mereffekt av tjenestene.  

FriskHuset skal være et aktivt hus.  

FriskHus skal være kompetanseleverandør av forebyggende tjenester.  

 

Effektmål 

Flere skal ha god helse - gjennom hele livet.  

Færre skal rapportere på psykiske plager.  

Vektkurvene til barn og voksne skal snu.  

Færre barn under lavinntektsgrensen.  

Flere ungdom i arbeid og utdanning.  

 



Roller og ansvar  

Prosjektet er initiert av Rådmannen med bakgrunn i kjøp av DPS. Prosjektet har en prosjektgruppe 

som rapporterer direkte til Rådmann Helge Thorsen, samt prosjektleder i Nærøysund Hege Sørli.  

Prosjektgruppen:  

 Kommunalsjef helse og velferd – Marit Elise Pedersen  

 Kommunalsjef teknisk – Håvard Hernes  

 Kommunalsjef oppvekst og familie – Kirsti Sandnes Fjær  

 Prosjektleder – Anne-Lene Fadnes Gregersen  

Prosjektet vil danne underordnede arbeidsgrupper bestående av fagpersoner som skal inn i bygget, 

samt samarbeidspartnere. 

 

Tidsplan  

Aktørene skal flytte inn i FriskHus senest februar 2020 – med mulighet for tidligere.  

 

Budsjett  

Prosjektet har fått 1 000 000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag.  

Prosjektet skal kun foreta små nødvendige ombygginger på huset.  

 



 

Nærøy 

kommune  FriskHus 
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Bakgrunn  

I henhold til kommunens oversiktsdokument har Nærøy kommune utfordringer knyttet til helsetilstand og sosiale ulikheter. Dette vises i blant annet lav 

andel med høy utdanning, høy andel uføre, spesielt unge uføre og en høy andel sosialhjelpsmottakere. Dette er utfordringer som har vært økende spesielt 

med tanke på sosialhjelpsmottakere. Videre har kommunen helseutfordringer knyttet til livsstil, ensomhet og psykisk helse.  

 

Kommunen jobber strategisk med folkehelsearbeid og satsningen på FriskHus vil være en viktig del av dette. Kommunen satser på tidlig inn i både skole og 

helsetjenester, som helsestasjon. Kommunen har også etablert en Frisklivssentral, som satser på blant annet barn og unge.  

 

Med bakgrunn i dette prøver kommunen å jobbe for å møte nevnte utfordringer, men vi ser at det er mye som gjenstår i arbeidet og vi prøver å finne 

alternative måter til hvordan man kan jobbe bedre. Hensikten med dette prosjektet er da derfor hvordan man kan samlokalisere ulike tjenester som i dag i 

stor grad er både organisert under forskjellige etater og sektorer og lokalisere de i samme bygg. For så å utvikle en ny drift for bedre å utnytte potensialet i 

tjenestene i samsvar med kommunens utfordringer.   

 

Dette prosjektet kom i stand ved at Helse Nord-Trøndelag ønsker å selge lokaliteten til distriktspsykiatrisk senter (DPS) etter at sengeposten ble nedlagt. 

Kommunen har kjøpt bygget og ser at kjøpet kan være med å møte kommunens utfordringer.  

 

Mål  

Hovedmål  

o Livsmestring i alle livsfaser.  

o Utjevne sosiale ulikheter og bedre helsen i befolkningen.  

 

Prosjektmål  

o Øke satsningen på forebyggende arbeid.  

o Samordne tjenester fra oppvekst, helse, kultur og frivillighet. 
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o Skape aktiviteter for livsmestring og bedret helse.  

o Oppnå en mereffekt av tjenestene.  

o FriskHuset skal være et aktivt hus.  

o FriskHus skal være kompetanseleverandør av forebyggende tjenester.  

Effektmål 

o Flere skal ha god helse - gjennom hele livet  

o Færre skal rapportere på psykiske plager  

o Vektkurvene til barn og voksne skal snu  

o Færre barn under lavinntektsgrensen  

o Flere ungdom i arbeid og utdanning  

Målgruppe  
 

o Primærmålgruppe: Foreldre  

o Sekundærmålgruppe: Alle  

 

Primærmålgruppen i FriskHus er foreldre, da foreldrene er de viktigste når vi jobber med barn og ønsker å komme tidlig inn. Videre ønsker huset å nå 

personer i alle aldre for å fremme helse og livsmestring. Aktivitetene og tjenestene i huset kommer derfor til å være rettet mot alle aldre.  

 

Organisering  

Prosjektet er initiert av Rådmannen med bakgrunn i kjøp av DPS. Prosjektet har en prosjektgruppe som rapporterer direkte til Rådmann Helge Thorsen, samt 

prosjektleder i Nærøysund Hege Sørli.  

Prosjektgruppen består av:  

● Kommunalsjef helse og velferd – Marit Elise Pedersen  

● Kommunalsjef teknisk – Håvard Hernes  
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● Kommunalsjef oppvekst og familie – Kirsti Sandnes Fjær  

● Prosjektleder – Anne-Lene Fadnes Gregersen  

Prosjektet vil i en senere fase danne underordnede arbeidsgrupper bestående av fagpersoner som skal inn i bygget. 

   

Politisk forankring  

Prosjektleder utarbeider forslag til prosjektmandat og prosjektplan som behandles i helse – og sosialutvalg og utvalg for oppvekst og kultur, samt 

formannskap og kommunestyre 7. mars.  

 

Prosjektet orienterer deretter politisk ved prosjektets avslutning eller før ved behov.  

 

Finansiering  
Kommunen har mottatt 1 000 000,- i skjønnsmidler til prosjektet som skal dekke prosjektleder. Det er også søkt om koordinator for å administrere og 

samordne aktivitetene i FriskHus. Prosjektet fikk mindre midler enn omsøkt, så dette må vurderes underveis i prosessen. Det må utarbeides et 

kostnadsoverslag for eventuelle mindre endringer på bygget, samt materiale og utstyr.  
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Fremdriftsplan  

Prosjektperiode januar 2019 – februar 2020. Prosjektet hadde oppstart januar 2019 med tilsetting av prosjektleder i 50 %. Det er tiltenkt å bruke ca et år på 
prosjektperioden og aktørene skal flytte inn i bygget i løpet av februar 2020. Det avholdes en workshop i januar som oppstart på prosjektet. Der inviteres 
det bredt og prosjektgruppen tar med seg innspillene og lager arbeidsgrupper på bakgrunn av dette.  
 

Milepælsplan  
 

Det må samtidig med planleggingen av innholdet i huset lages en plan for det bygningsmessige.  

Aktivitet   Jan Feb Mars April Mai Juni Juli  Aug  Sept Okt  Nov Des  Jan  Feb  

PL - Workshop               

PG- Definere felles utfordringsbilde, målgruppe 

og målsetninger  

              

PG- Utarbeide mandat og nedsette 
arbeidsgrupper 

              

PL- Oversikt over hva vi gjør i dag               

AG- Hvilke aktører skal inn i bygget?               

PG- Avgjør                

AG -  Hvordan må aktørene i FriskHus jobbe?               

PG- Avgjør                

AG -  Hvilke tilbud bør være i FriskHus?               

PG- Avgjør                

AG- Hvordan skal vi samarbeide med frivillige?               

PG-Avgjør                

Innflytting                
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Tiltaksbeskrivelse  

Kommunen vil etablere et FriskHus som har livsmestring som hovedmål og tiltaket skal bli mest mulig nytenkende og optimalisere kommunens 

forebyggende arbeid.  

 

Tiltaksoversikt  

Parallelt med oppstarten utarbeider prosjektleder en oversikt over tiltak, prosjekter og verktøy de aktørene som er foreslått inn i FriskHus benytter i dag. 

Dette er for at aktørene skal ha oversikt over hverandres arbeid og at foreslåtte tiltak i prosjektet skal henge sammen med eksisterende. Dette arbeidet vil 

også være mulig å ta utgangspunkt i for å lage en helhetlig plan for kommunen.  

 

Aktører  
Det er ønskelig å samle tjenester på tvers av frivillighet, oppvekst, kultur og helse i FriskHus. Kontorene skal fylles med tjenester som jobber med 

forebyggende arbeid. Forslag er aktører som helsestasjon, Frisklivssentral, PPT, kommunale fysioterapeuter, aktivitører, kommunepsykolog og lignende.   

 

Det blir nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvilke aktører som bør være i huset og hvem som bør være tett på huset. 

 

Arbeid i huset  
Huset skal minske barrierene mellom tjenestene ved å jobbe mer tverrfaglig for å bedre imøtekomme folks helhetlige behov. Det skal være korte linjer 

mellom tjenestene og det bør utarbeides rutiner og arbeidsmetoder som gjør at personene kan benytte tjenestene på tvers. Samlokaliseringen skal senke 

barrierene mellom tjenestene og hindre at folk får fragmentert hjelp.  

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.  
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Innovasjon – aktivitet  
Den innovative biten i prosjektet er at kommunen ønsker å samle ytterlige aktører for å lage et aktivt FriskHus som fremmer livsmestring i alle livsfaser. 

Målet er at huset skal fylles med aktivitet på tvers av fagpersoner innen helse og oppvekst, samt frivillige lag og foreninger og kultur. Med dette er det 

ønskelig å utarbeide ulike gruppetilbud som kurs, aktivitetsgrupper, foreldreveiledningsgrupper, matlaging, mestringsgrupper, belastningsmestringskurs, 

samtalegrupper også videre. Disse tilbudene bør utarbeides på tvers av tjenestenes målgrupper og være et samarbeid mellom tjenestene og det frivillige.  

 

Grupper har vist seg effektive for at personer skal meste sine liv og sykdomsbilde. Dette er ved å vektlegge erfaringsutveksling, fag og sosialt samvær som vil 

ha en mereffekt i forhold til individrettede tjenester alene. Tilbakemelding fra kommunens innbyggere, fagpersoner og tjenestemottakere er at det ønskes 

mer fokus på forebygging og livsmestring i grupper. Dette vil være både primærforebyggende og sekundærforebyggende arbeid mot risikogrupper. Dette vil 

kunne være med på å utjevne sosiale ulikheter og redusere kommunens innbyggeres helseutfordringer.  

 

Det er ønskelig at huset skal driftes som et aktivitetshus og det må utarbeides rutiner og planer for den aktiviteten, som skal foregå mellom oppvekst, helse, 

kultur og frivillighet. Kommunen har sterke frivillige organisasjoner som diabetesforbundet, landsforeningen for hjertelungesyke, demensforeningen med 

mer. Disse driver i dag ulike aktiviteter for sine medlemmer men et hus med livsmestring som mål skal involvere disse frivillige i arbeidet. Kommunen skal 

også videreutvikle samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag som en del av kommunens satsning på lærings – og mestringstjenester.  

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber videre med dette.  

Informasjon og kommunikasjon  
Prosjektleder skal utarbeide retningslinjer for hvem som skal informeres når. Dette for å sikre en god flyt i informasjonen i prosjektet. Dette omfatter 

ansatte som blir påvirket av prosjektet, innbyggere, frivillige og politikere.   
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Overføringsverdi  

Nærøy kommune hevder at fragmenterte tjenester, lite helhetlig arbeid og manglende satsning på forebyggende arbeid er utfordringer flere kommuner kan 

kjenne seg igjen i. Med dette vil kommunen være villig til å overføre kunnskap til andre kommuner ved positive resultater av prosjektet. Dette vil gjøres ved 

at kommunen vil skrive en prosjektrapport i etterkant av første driftsår, samt tilrettelegge for hospitering og deltakelse på erfaringssamlinger/konferanser.  

 

Nærøysund kommune  
FriskHusprosjektet er i første omgang et Nærøy prosjekt, men prosjektleder er sammen med kommunalsjefene ansvarlige for at dette henger godt sammen 

med Nærøysund kommune.  

 

Evaluering  
 

Det skal utarbeides en rapport etter første driftsår som skal vise om FriskHuset har nådd de målsettingene som er satt for huset. Dette skal målet med lokale 

data som skal suppleres med informasjon fra ansatte, frivillige og brukere.  

 

 

 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: A20 
Saksmappe: 2010/289-45 
Saksbehandler: Kirsti Fjær 
Dato: 01.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/19 Utvalg for oppvekst- og kultursaker 14.02.2019 
12/19 Formannskapet 25.02.2019 
8/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Felles skolekrets Lund - Salsnes - Sørenget - fra 01.08.19 til 

01.01.20 - fram til Lund blir en del av Namsos kommune   
 
 
 
 
Bakgrunn 
Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Salsnes-Lund for Fosnes og Nærøy kommuner 
ble innført og iverksatt med virkning fra og med 19.08.13. Lund skolekrets opphørte da som 
egen skolekrets og Lund skole som nærskole for elever i denne delen av Nærøy. Ny nærskole 
for disse elevene ble da Salsnes oppvekstsenter. 
 
I forbindelse med Fosnes kommunestyre sitt vedtak om nedleggelse av Salsnes 
oppvekstsenter, grunnskole, fra 01.08.2019, av 28.06.2018, må det fastsettes nye 
skolekretsgrenser. 
 
Det er en forutsetning at forskrift om ny skolekrets vedtas i alle berørte kommuner. Fram til 
01.01.2020, betyr dette at forskriften må vedtas i Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner. Det 
må også inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene. 
 
Opplæringsloven sier dette om valg av skole: 
«§ 8-1.Skolen 
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 
områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om 
kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i 
nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi 
likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. 
Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv 
avtalen og endringar i denne. Samarbeidsavtalen skal minst innehalde fråsegn om: 

a) opprekning av avtalepartane og kva kommune som skal drifte skolen som dei gitte områda 
 soknar til 

b) det økonomiske oppgjeret mellom kommunane, som kostnader til skyssordning 
c) varigheita på avtalen 



d) reglar for å tre ut av og avvikle samarbeidet, og 
e) anna som etter lov krev avtale. 

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.» 
 
Fra 2013 ble skolekretsen på Lund vedtatt lagt til Salsnes, med en interkommunal forskrift 
om skolekrets Salsnes – Lund.  
Siden elevene både på Lund, Salsnes og Nufsfjord har rett på skoleskyss, er det et krav fra 
fylkeskommunen, som er ansvarlig for skoleskyss, at de som bor på samme rute, går på 
samme skole. 
 
Fra 01.01.2020 vil Lund fra Nærøy kommune, Fosnes kommune og Namsos kommune blir 
slått sammen med Namdalseid for å danne Nye Namsos kommune. Skolekretser som blir 
fastsatt nå, først som en skolekrets over nabokommuner med samarbeidsavtaler, blir fra 2020 
gjeldende skolekrets i den nye kommunen. 
 
I høringssakene vedrørende nedlegging av Salsnes oppvekstsenter, grunnskole, var det et 
entydig ønske fra foreldre både på Lund og Salsnes at deres barn skulle gå på Sørenget 
oppvekstsenter og Namsos Ungdomsskole. Namsos kommune stilte seg positiv til å ta imot 
elevene. Dermed ble det som eget punkt i vedtaket satt at elevene skulle tilhøre disse skolene.  
 
For Nærøy kommune vil en gjennom å etablere felles skolekrets med Fosnes og Namsos 
kommuner i perioden 1.8.19 – 1.1.20, bidra til at elever som i dag er bosatt på Lund får en 
forutsigbarhet i skoletilbudet, og kunne følge planen som er for elevene som i dag tilhører 
Salsnes krets.  
 
Vurdering 
Tre kommuner går inn i en ny og større kommune og det må ses på som at det også skaper 
nye muligheter. Kommunegrenser kan ofte vært noe til hinder i forhold til elever som skal gå 
på skole og barn i barnehage. Vi må se hvor innbyggerne naturlig ønsker å delta både på 
fritid og hvor strømmen går i forhold til arbeid og andre gjøremål. Kommunegrensen har ikke 
vært begrensende når det gjelder å få barnehageplass, siden det er fritt barnehagevalg, så 
fremt det er plass i andre barnehager. For skoleelever er skyss et vesentlig moment som har 
vært med på å skape begrensningene.  
 
I 2013 ble det åpnet for at nabokommuner kan ha felles skolekrets. Kommunene enes om å 
fastsettes felles skolekrets ved at det skal være likelydende kommunestyrevedtak i de 
gjeldende kommunene. 
 
Foreldre og foresatte på Salsnes og Lund begrunnet sitt ønske om å høre til Sørenget og 
Namsos ungdomsskole med at den naturlige vegen for dem var til Namsos, det er der de 
fleste arbeider og de benyttet også fritidsaktiviteter i den retningen.  
For noen elever kan det være vanskelig å skifte skole i løpet av skoleløpet. En må da se på 
muligheter til å legge til rette for at disse vil kunne fortsette på den skolen de går på og 
sammen med elever de er kjent med. Ved å etablere felles skolekrets etter § 8.1 i 
Opplæringsloven med Namsos og Fosnes kommune, vil forutsigbarheten for elevene på 
Lund, ivaretas best mulig, fram til Lund blir en del av Namsos kommune fra 1.1.20. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forskrift av 1.august 2019 om interkommunal skolekrets Lund – Salsnes – Elvalandet – 
Sørenget for kommunene Nærøy, Fosnes og Namsos. 
 
Vedtatt i Nærøy kommunestyre den....................., Fosnes kommunestyre 
den....................., samt Namsos kommunestyre den......................., jfr. Opplæringsloven § 
8-1, men endring av 01.08.2013. Det vises også til rundskriv Udir 2-2012. 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
Kommunene Nærøy, Fosnes og Namsos etablerer felles interkommunal skolekrets for 
tidligere skolekretser Salsnes – Lund og Sørenget; for ettertiden benevnt Sørenget skolekrets. 
 
§ 2 Plikter og rettigheter 
Elever fra Salsnes – Lund skolekrets i Nærøy og Fosnes kommuner, tilhører fra 01.08.2019 
den nye skolekretsen og får tilbud om skolegang ved Sørenget oppvekstsenter i Namsos 
kommune. 
 
Sørenget oppvekstsenter blir dermed disse elevenes nærskole, jf. Opplæringsloven § 8-1 
første ledd, første og annet punktum. Elever fra Salsnes og Lund skolekrets får fra samme 
dato oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven § 2-1 ved Sørenget 
oppvekstsenter. 
 
Søknad om skoleplass ved annen skole i kommunen behandles av den enkelte kommune i 
tråd med kommunale retningslinjer for dette. 
 
§ 3 Ikraftsetting 
Forskriften trer i kraft 1.august 2019. 
 
Fra samme dato oppheves tidligere kommunestyrevedtak om skolekretser for hhv Salsnes-
Lund og Sørenget skolekretser. 
 
§ 4 Samarbeidsavtale 
Det må inngås samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner om 
organisatorisk og økonomiske forhold inkludert bestemmelser om varighet og konsekvenser 
ved opphør. Avtalen må regulere praktiske løsninger knyttet til skoleskyss, SFO, kulturskole, 
leksehjelp, saksbehandling og spesialundervisning. Den enkelte kommunes plikt etter 
Opplæringsloven til å tilby grunnskoleopplæring til sine innbyggere, vil imidlertid fortsatt 
påhvile bostedskommunen også etter at denne forskriften er vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også 

omfatter tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever 
fra Lund, Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos 
kommuner i tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de 
driftsmessige forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 



 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også 

omfatter tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever 
fra Lund, Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos 
kommuner i tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de 
driftsmessige forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også 

omfatter tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever 
fra Lund, Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos 
kommuner i tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de 
driftsmessige forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 
 
 
 
 
 
 





Nærøy kommune 

 

 Arkiv:  
Saksmappe: 2018/397-3 
Saksbehandler: Egil Solstad 
Dato: 30.01.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/19 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 08.02.2019 
13/19 Formannskapet 25.02.2019 
9/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Grytbogen rapport 2018   

 
 
Vedlegg: 
1 Notat_Grytbogen - Faun Naturforvaltning 
2 Rapport Grytbogen 2018 
3 Budsjettregskjema Grytbogen 

 
Bakgrunn 
I forbindelse med kommunens budsjett for 2018 ble det vedtatt å utarbeide en plan for 
kommunens eiendom Grytbogen;  «Avdelingen vil i 2018 jobbe med plan for Grytbogen, som 
legges fram for kommunestyret, som skal inneholde vurderinger for fortsatt drift/eierskap 
eller salg av eiendommen».   
 
Målsettingen er å avklare hva kommunen som grunneier skal gjøre med eiendommen. Det er 
aktuelt å vurdere flere alternativer for fremtidig utvikling og bruk, derav også salg av 
eiendommen. Vurdere forskjellige driftsformer, for eksempel etablering av et eget selskap, 
samarbeidsløsninger o.l. Planen skal beskrive alternativene og konsekvensen for kommunen, 
og dette skal ende opp i en handlingsplan. Planen skal vedtas av kommunestyret.  
 
Det ble opprettet en arbeidsgruppen bestående av: 
Rune Arstein, leder 
Lars Fredrik Mørch, politisk 
Torhild Libjå, Foldereid utmarkslag 
Skogbrukssjef Egil Solstad, sekretær for arbeidsgruppen. 
Styringsgruppe for arbeidet er Utvalg for drift- og utvikling. 
 
Arbeidsgruppen har gjennomført flere møter, vært på befaring i Grytbogen og arrangert 
idedugnad med hjelp og støtte fra Faun Naturforvaltning AS. 
 
På bakgrunn av dette arbeidet har arbeidsgruppen utarbeidet vedlagte rapport.  
 
Rådmannen ser at før en går videre med arbeidet er det viktig å få avgjort om eiendommen 
skal legges ut for salg eller fortsatt skal være en kommunal eiendom. 
 



Arbeidsgruppens og rapportens konklusjon  
Arbeidsgruppen mener Grytbogen fortsatt skal være en kommunal skog- og utmarkseiendom. 
Videre mener arbeidsgruppen at eiendommens potensiale i forhold til natur, aktiviteter, 
opplevelser, folkehelse, mm må utvikles. I utgangspunktet ser en for seg et bredt spekter av 
muligheter/tilbud, alt fra stor grad av tilrettelegging til enkle turer uten tilrettelegging. Det 
tas utgangspunkt i en gradert tilrettelegging hvor det i nedre del av eiendommen, rundt tunet 
og ned mot sjøen, har stor grad av tilrettelegging; delvis universell utformet. En sone opp 
mot Erikfjellvatnet med hytta har en enklere tilrettelegging og områdene lengre inne har lite 
eller ingen tilrettelegging.  
 
Det må innledes et samarbeid med reiselivsaktører for å utvikle aktuelle reiselivsprodukt(er).  
 
I gruppens arbeid er det ikke kommet fram klare fordeler med etablering av kommunalt 
foretak, as, stiftelse e.l. Det foreligger derfor ingen forslag om selskapsform e.l. Det vil si 
samme organisering som i dag og at alle investeringer må inn på kommunens økonomiplaner 
og investeringsbudsjett. 
 
Økt aktivitet med utleie og tilrettelagte aktiviteter mm. forutsetter stor innsats og 
tilstedeværelse når det gjelder drift og ikke minst vertskap. Dette kan løses ved å inngå 
avtaler med lokalt næringsliv eller enkeltpersoner.  
 
For en næringsmessig utnytting av eiendommen er det avgjørende at det etableres en bedre 
adkomst. Dette gjelder både sjøvegen med kai/landgang og vegen fra Heimsnes. 
Traktorvegen fra Heimsnes må oppgraderes til skogsbilveg.  Dette vil være helt avgjørende 
for å kunne ta vare på og utvikle bygningsmassen på eiendommen og som grunnlag for et 
rasjonelt og moderne skogbruk. Det vil også gjøre eiendommen mer tilgjengelig og attraktiv i 
forhold til jakt og friluftsliv generelt. 
 
For det videre arbeidet foreslår arbeidsgruppen at: 

 Kommunen starter arbeidet med å prosjektere ombygging av dagens traktorveg til 
bilvegstandard.  

 Videre starter det et arbeid med å utarbeide et forprosjekt som konkretiserer tiltak og 
beskriver hovedprosjekt/realisering. Faun Naturforvaltning forespørres om bistand til 
utarbeiding av forprosjektet.  

 
I notat fra Faun Naturforvaltning AS er det skissert et forprosjekt. Ikke alle punktene er 
aktuelle og det anslås en kostnad på ca. 200 000 kroner med kjøp av tjenester for å 
gjennomføre et forprosjekt. Det ble i budsjettet for 2018 avsatt kr. 200 000,- (disp fond) for 
arbeidet, det er brukt ca kr 60 000,- av dette.  
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 08.02.2019  
Behandling: 
 



Dag-Erik Thomassen (uavhengig) fremmet følgende forslag: 
Første kulepunkt endres til: 
 Resultatet av forprosjektet vurderes opp mot et eventuelt salg av eiendommen. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Dag-Erik Thomassen sitt 
forslag, så ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer for 
Thomassen sitt forslag. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch (Ap) er medlem av arbeidsgruppen og ba om vurdering av 
habilitet. Dette er en kommunal gruppe og Mørch ble erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
 
 
 



Notat basert på inspirasjons- og idèutviklingsmøte 12.juni 2018
Monica Sølyst og Birgith Reinskås Lunden
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Foto: Faun Naturforvaltning



1Bakgrunn
Nærøy kommune har nedsatt en arbeidsgruppe for å 
avgjøre hva som skal skje med Grytbogen etter avslag på 
søknad om kraftverksutbygging i Grytbogelva.  
Faun Naturforvaltning fikk forespørsel i april 2018 om 
å bli med på et oppstartsmøte og bidra med gode ideer, 
forslag og innspill. Egil Solstad gjennomførte synfaring 
i Grytbogen 12 juni med Monica Sølyst og Birgith L. 
Lunden frå Faun. 

Nærøy kommune holdt et oppstartsmøte 12 juni der Faun 
var med for å gjennomføre ideutvikling og komme med 
ideer for Grytbogen. Disse deltok på møtet: 

Gruppe 1: Wiggo Johansen (Driftsleder Drift og 
utviklingsavdeling), Jon Erik Aune (Naboeiendom), 
Torhild Libjå (drifts- og utviklingsavdelingen, 
styremedlem i Foldereid utmarkslag), Gunnhild 
Hennissen (medlem drift og utviklingsutvalg), Egil Solstad 
(drifts-og utviklingsavdelingen). 

 
Gruppe 2: Hallvard Laugen (medlem utvalg drift og 
utvikling), Frode Setran (drifts- og utviklingsavdelingen), 
Svein Storø (medlem utvalg drift og utvikling), Lars F. 
Mørch (Enhetsleder Innvandringstjenesten), Gretha M. 
Fosseng (Drift og utviklingsavdeling).  

Foto: Faun Naturforvaltning Foto: Faun Naturforvaltning
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Foto: Faun Naturforvaltning Foto: Torhild Libjå
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Faun skisserte forslag ulike mål for Grytbogen i framtida

2 Kreativt inspirasjonsmøte



Faun foreslo soneinndeling av området med ulik grad av tilrettelegging
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Kilde: Inspirasjonsbilder hentet fra Pinterest 

Faun viste møtedeltagerene stemningsbilder i forkant av gruppearbeid TURVEI



Kilde: Inspirasjonsbilder hentet fra Pinterest 

OVERNATTING
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Kilde: Inspirasjonsbilder hentet fra Pinterest 

utsiktstårn/Fuglekikking



Kilde: Inspirasjonsbilder hentet fra Pinterest 

AKTIVITETER
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«Kreativitet er å koble ting»
-Steve Jobs`



Creativity isn`t chaos, 
Creativity isn`t  structure, 

Creativity isn`t ideas,
 

Creativity is letting chaos meet structure. 
That is where creativity is found. 

           - Anonym person, i artikkel «How brands  

          etermine organizational creativity»
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3 gruppearbeid

«kreativitethøttædet?

Foto: Faun Naturforvaltning Foto: Faun Naturforvaltning



#tankespillutengrenser

Figur: Faun Naturforvaltning
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Spørsmål gruppearbeid Gruppe 1 Gruppe 2

1. Skisser styrker og svakheter med 
området, og
muligheter og trusler for utviklingen 
av Grytbogen-området. 

Styrker: Tilgjenglighet, unik beliggenhet/natur.
 
Svakheter:  Økonomi. 

Uante muligheter. Samarbeid med utmarkslag (Folla og Foldereid), 
Vei helt fram, iNatur, må gjøres tilgjengelig, åpne kulturlandskapet, 
oppgradere/utvikle bygningsmassen, bygge, gjensidige/extra stiftelsen, 
aktiv ferie med pakker, gradering av jakt og fiskemuligheter 
1) Grytbogen HC tilrettelagt,         
2)Grytbogen kombinert med hytte ved Erikfjellvatn 
3)Grytbogen kombinert med 1 og 2, høgfjell og naturopplevelser. 

Leirskoleopphold i det 10-årige skoleløpet. Sør-Gjæslingan- Blå. 
Grytbogen - Grønt. Fellesskap, relasjoner, stolthet, samhold. 
Kommersielt potensiale

Trussler er manglende ressurser, kompetanse og forankring

Styrker: Stor eiendom, mye urørt natur, adkomst, eiendomsforhold- 
allemannsretten, stillhet, stort artsmangfold, flora og fauna, skogressurs. 

Svakheter: Adkomst, tilgjengelighet, eiendomsforhold, økonomi

2. Hva ønsker vi å gjøre med 
Grytbogen? 

Utvikling av eiendommen, ikke salg. Tjene penger, tilgjengelighet for flere, folkehelse, bevare noen/alle de gamle 
bygningene, omgjøre/oppussing av ”nye huset”, aktivitetspark, utnytte 
skogressursen, selge ekslusiv elgjakt, utvikle eiendommen i lag med resten 
av reiselivet i Ytre Namdal. 

3. Hva skal være målet med området? Øke bruk og inntjening uten at det skal gå på bekostning av natur og 
miljøkvaliteter

Fortsatt kommunal eiendom, men mer tilrettelegging for allmenheten både 
sommer og vinter i samarbeid med lokalt næringsliv. 

4. Utfra målet med Grytbogen, 
kom med mulige tiltak som vil bidra 
til å nå målet. Spesifiser aktuelle 
brukergrupper for tiltakene. 

Villmarkssenter, leirskole, utfarstmål. 

Brukergrupper: Studenter og skoleelever, turister, bedrifter

Adkomst- enten veg eller båtskyss, eller begge deler. 

Brukergrupper - Alle?
Eksklusive tilbud - pengesterke

5. Hvilke aktører kan være aktuelle i 
en utvikling av Grytbogen? Hvordan 
bør de ulike aktørene involveres?

Utdanningsinstitusjoner (Val, YNUS, NORD Universitet), næringsliv, 
reiselivsaktører, kommuner, destinasjonsselskap, utmarkslag. 

Nettverksbygging, selskapsorganisering, kommunalt foretak, AS, Stiftelse. 

Forpakte vekk eiendommen? Gå i samarbeid med interesserte foretak, 
ansette egen person som kan utvikle eiendommen

6. Hvordan kan man finansiere 
tiltakene?

Proskjekt - tilskudd, sponsing, disposisjonsfond i kommunen, inntekter 
v/bruk, låneopptak. 

Tilskudd- Innovasjon Norge ++
Egenandel

#sermuligheter

#ingenbegrensninger



#sermuligheter

Ordsky basert på grupperarbeidet 12.6.2018
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Styrker

spørsmål 1

svakheter

4 Bearbeidet innspill 

- Beliggenhet
- Eksklusiv (ekskluderende) adkomst 
- Kvaliteten på området 
- Rik flora og fauna. 
- Stor eiendom
- Mye urørt natur
- Eiendomsforhold (kommunalt)
- Stillhet
- Skogressurs 
- Høyt lokalt og kommunalt engasjement

- Adkomst – utilgjengelighet
- Ikke synlige i markedet
- Ressurstilgang 
 (menneskelig – økonomisk)
- Dagens driftsform
- Lite bruk (særlig vinterstid)



muligheter trusler
- Ukjente og utilgjengelige naturperler –  
 eksempelvis fossen 
- Uante muligheter
- Markedsføring 
- Mangfoldet av aktiviteter
- Driftsform 
- Framtidas organisering

- Mangel på kompetanse
- Mangel på ressurser
- Finansiering 
- Ukjent produkt
- Markedsføring og salg
- Turiststrøm i området
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spørsmål 2-4
mulige mål for grytbogen 



spørsmål 5-6
Utviklingsaktører og tilhørende finansieringsmuligheter
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Faun anbefaler å strukturere utviklingen av Grytbogen innen PLP (Prosjektleder)-metoden fra starten. Dette gir en 
systematisk og trinnvis oppbygning av prosjektfremdriften og kan være en suksessfaktor.
PLP prosessen definerer et prosjekt til å være «en tidsavgrenset oppgave med en definert målsetting, avtalt budsjettram-
me og ressursbruk. For hvert prosjekt opprettes en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for prosjektets gjennomfø-
ring og leveranser». (Innovasjon Norge)
Faseinndelt utvikling i tre faser: 

Forstudie
Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.
Fauns kommentar: Dette er fasen Nærøy kommune er i i dag. Dere startet ut med følgende spørsmål om fremtiden til 
Grytbogen: 

- Selge?
- Ha det som i dag ?
- Videreutvikle området? 

Kommunen har gjennomført et oppstartsmøte og nedsatt en prosjektgruppe. I oppstartsmøtet ble det klart at kom-
munen ønsker å videreutvikle området. Gjenstående oppgaver i forstudien er å avklare hva dere ønsker skal være det 
endelige resultatet for Grytbogen og skissere en risikoanalyse og økonomisk vurdering i henhold til ønsket resultat. Det 
kan være fornuftig å lage en forprosjektplan.

Veien videre

Forstudie

Forstudie Forprosjekthovedprosjekt



Veien videre

Forprosjekt

hovedprosjekt

Forprosjekt
Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske 
risikofaktorer som er til stede, vurderes. Utarbeidelse av prosjektplan/forvaltningsplan for området.

Fauns kommentar:
Vi anbefaler at en forprosjektplan tar for seg to parallelle løp; noen oppgaver jobber kommunen med, andre setter dere ut 
til eksterne.
Forslag til tiltak/oppgaver i et forprosjekt:
• Planlegge og prosjektere enklere adkomst til Grytbogen
• bygging/oppgradering av overnatting i Grytbogen  
• enkel oppgradering og merking av 1-2 turstier
• Konkludere organisering/selskapsform
• Innhente masterstudenter til å lage forslag til plan for området
• Avholde arkitektkonkurranse 
• Studietur til for eksempel Hohe Tauern – Krimmler Wasserfälle i Østerrike (dersom midler)
• Ta stilling til innspill fra konsulenter, studenter og andre medvirkende – velge ut tiltak
• Kostnadsberegne valgte tiltak
• Lage en fullstendig forvaltningsplan for området (særlig i forhold til søknader til MD)- fint styringsdokument. 

Forvaltningsplanen er leveransen i forprosjektet og grunnlaget for hovedprosjektet på 3-5 år (finansierings- og byggefase). 
• Knytte til seg kommersielle aktører. 
• Budsjett og finansieringsplan

Hovedprosjekt
Er gjennomføring/realisering av prosjektet. Her vil størstedelen av prosjektets kostnader påløpe.
Fauns kommentar: Her skal dere gjennomføre alt som ble planlagt i forprosjektet. Her er det anbefalt å ha en prosjektleder, 
intern eller ekstern, som har tid til å følge opp prosjektet og som har et klart ansvar for å kjøre prosessen.
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Suksessfaktorer 

reasons to go

Produktliste
- Jaktutleie med og uten guiding 
- Fiske (ferskvann- og sjøfiske) med og uten guiding
- Hesteridning 
- Fuglekikking 
- Fotosafari
- Flora-og faunasafari
- Kulturvandring – (sørsamisk område)
- Kano og kajakkpadling 
- Terrengsykling
- Klatring 
- Yoga
- Aktivitetspark
- Leirskoleopplegg- grønt fokus 
- Skoleopplegg
- Rib-tur 
- Triathlon 
- Zip-line
- Høyt og lavt 
- Overnatting – ordinær og spektakulær

- Landemerker/ utsiktstårn
- Arkitektoniske byggverk 
- Spesielt bra produkt – eksklusive produkter 
- Sjø til høgfjell 

- Samarbeid
- Involvering av sentrale aktører (eksempelvis samene, utmarkslag)
- Realistisk utviklingsplan 
- Innovative produkt som grunnlag for gode søknader
- Lokal forankring
- Gjennomføringsevne 
- Kompetanse på salg og markedsføring 



Suksessfaktorer 

reasons to go

- Samarbeid
- Involvering av sentrale aktører (eksempelvis samene, utmarkslag)
- Realistisk utviklingsplan 
- Innovative produkt som grunnlag for gode søknader
- Lokal forankring
- Gjennomføringsevne 
- Kompetanse på salg og markedsføring 

Faun kan bidra med: 
• Skrive forstudierapport
• Skrive forprosjektplan 
• Skrive søknad om finansiering 
• Bistå med prosjektledelse i forprosjektet
• Utarbeide landskapsressursanalyse
• Medvirkningsprosess
• Bidra inn i et hovedprosjekt



Foto: Egil Solstad



1. Bakgrunn for arbeidsgruppen. 
 
I budsjettet for 2018 fremkommer at det skal arbeides med en plan for kommunens eiendom Grytbogen – 
«Avdelingen vil i 2018 jobbe med plan for Grytbogen, som legges fram for kommunestyret, som skal inneholde 
vurderinger for fortsatt drift/eierskap eller salg av eiendommen».   
 
Hva som skal gjøres fremover med eiendommen har administrasjonen vurdert å ta opp tidligere, men har 
avventet hva resultatet av søknaden om kraftproduksjon ble avklart. Olje og Energidepartementet har avslått 
søknaden.  
 
Det ble i 1999 utarbeidet en plan for Grytbogen – «planlegge en ytterligere næringsmessig utnytting av 
eiendommen». En god del av de foreslåtte tiltakene er gjennomført.  
 
Målsettingen nå er å avklare hva kommunen som grunneier skal gjøre med eiendommen. Det er aktuelt å 
vurdere flere alternativer for fremtidig utvikling og bruk, derav også salg av eiendommen. Vurdere forskjellige 
driftsformer, for eksempel etablering av et eget selskap, samarbeidsløsninger o.l. Planen skal beskrive 
alternativene og konsekvensen for kommunen, og dette skal ende opp i en handlingsplan. Planen skal vedtas av 
kommunestyret.  
 
Etter diskusjon i utvalget og en vurdering i administrasjonen er det opprettet en egen arbeidsgruppen 
bestående av: 
Rune Arstein, leder 
Lars Fredrik Mørch, politisk 
Torhild Libjå, Foldereid utmarkslag 
Skogbrukssjef Egil Solstad, sekretær for arbeidsgruppen. 
Styringsgruppe for arbeidet er Utvalg for drift- og utvikling. 
 
I budsjettet for 2018 er det avsatt 200.000 kroner til arbeidet bla. for å kunne benytte  ekstern kompetanse for 
innspill, inspirasjon og ideutvikling i oppstartsfasen.   
 
Det er ønskelig å starte arbeidet umiddelbart og det er en målsetting at arbeidet skal være avsluttet i slutten av 
2018.   
 

2. Arbeidsgruppens mandat. 
 
Målsettingen er å avklare hva kommunen som grunneier skal gjøre med eiendommen. Det er aktuelt å vurdere 
flere alternativer for fremtidig utvikling og bruk, derav også salg av eiendommen. Vurdere forskjellige 
driftsformer, for eksempel etablering av et eget selskap, samarbeidsløsninger o.l.  
 
 

3. Historisk beskrivelse. 
 
Når gården ble ryddet er noe usikkert, men det er mye som tyder på at det er gravhauger i området. Så det er 
da tegn på bosetting i førkristen tid. Det er også klart at Grytbogen var en sentral plass på den gamle 
ferdselsveien mellom Namdalen og Bindalen. 
 
Første gang Grytbogen er nevnt i skattedokumenter er i 1626 da Peder Gritbogenn betalte skatt som 
ødegårdsmann. Det har vært mellom 25 og 30 eiere, brukere og leilendinger i Grytbogen. Bygdebok for 
Foldereid gir en god beskrivelse av disse. Mange av disse kunne vært beskrevet nærmere, men det vil bli for 
omfattende så her må det bare vises til bygdeboka. 



 
Grytbogen er en stor eiendom og en av de få udelte gårdene i regionen. Dette er sikkert en av grunnene til at 
den har vært eid av forretningsfolk, Sverdrupfamilien og det offentlige.  
 
Det siste eierskiftet var i 1925 da Foldereid kommune kjøpte gården av Brandtzæg og Hustad for kr. 26.500,-. I 
forbindelse med kommunesammenslåingen i 1960 ble Kongsmoen krets lagt til Høylandet, men etter mye 
forhandlinger ble Grytbogen en del av Nærøy kommune. Den siste forpakter/skogdriver var Trond Laugen med 
familie. 
 
Det vært husmannsplass i Grytbogen og det har også vært bosetting i Grytbogfjellet/Erikfjellet. Det har vært 
rydningsplass som det fortsatt er lett å finne rester etter. Det er også flere tydelige tegn etter sørsamisk 
busetting og bruk av Erikfjellet. Erikfjellet har også vært brukt av gårdbrukere i Åbygda. I 1732 var det 
takstforretning i Åbygda angående rettighetene i Erikfjellet. 
 
Mye av virksomheten og interessen for Grytbogen må nok knyttes til den gode fruktbarhet dette kalkrike 
området har. Her er det mye av stor botanisk interesse.  
 

4. Status. 
 
Areal 
Eiendommen består av totalt 42.000 dekar, av dette er 4000 dekar produktiv skogsmark, ca. 37.000 dekar 
snaufjell, resten er uproduktiv skogsmark, myr og vann. Eiendommen er et tidligere gårdsbruk, dyrkajorda er 
for det meste plantet til med granskog.  
 
Bygninger 
Av de opprinnelige bygningene på gården står fortsatt det gamle våningshuset, et stabbur og "Giskenstu". I 
tillegg er det et utleie/skoghusvære og en garasje/redskapsbu med utedo. De gamle bygningene er preget av 
tidens tann og manglende vedlikehold.  
 
Vel 1 km fra tunet og opp i Grytbogdalen stod det et laftet skoghusvære med stall, dette er flyttet, satt opp og 
restaurert ved Erikfjellvatnet. Er i dag en utleiehytte som driftes av utmarkslaget. Enkel standart, romslig med 
sengeplass til 8-10 pers. 
 
Ved Urdalsbekken  står en gamme som opprinnelig er oppsatt av samene i området. Gammen er i dårlig 
forfatning, den råtner nedenifra og torva er i ferd med å skli av på enkelte plasser. Er et vitnesbyrd om samisk 
historie og aktivitet i området. 
 
Huset i Grytbgen leies ut under elgjakten, ellers er det sporadisk utleie. Tilbudet ligger ute på inatur.no. 
Grytbogen ble tidligere benyttet som leirskole for Nærøy ungdomsskole. Garasjen blir brukt til oppbevaring av 
redskap og utstyr. Vindfanget til våningshuset er vedskjul, ellers blir ikke de gamle bygningene benyttet pr. i 
dag.  
 
Adkomst 
Adkomst til Grytbogen er enten med båt fra Teplingan eller etter ca. 5,5 km traktorvei fra Heimsnes. 
Kommunens båt ligger i Teplingan og det er flytebrygge i Grytbogen.  
 
Skogbruk 
Eiendommen er drevet aktivt. Mye av gammelskogen som har stått enklest til er avvirket og arealet er 
tilplantet. Tidlig på 70-tallet var det betydelige stormfellinger. På eiendommen er det i dag ca. 1200 dekar 
ungskog (hkl. II og III). Ungskogarealet er godt skjøttet og ungskogen er i god vekst. Det har vært liten eller 
ingen aktivitet i skogen de siste 10-15 årene.   
 



De siste årene er det ikke avvirket tømmer på eiendommen. Dette skyldes i hovedsak at traktorveien til 
Grytbogen ikke er framkommelig med dagens hogstutstyr. I skogbruksplanen fra 2003 er det beregnet et 
balansekvantum (årlig hogstkvantum) på 270 kbm.  
 
De eldste kulturfeltene er etablert på 1950 tallet, på de beste bonitetene kan det regnes med en 
hogstmodenhetsalder på ca. 80 år. De vil si at det ennå er 10-15 år til den første kulturskogen er hogstmoden. 
 
Elgjakt 
Grytbogen er med i Foldereid utmarkslag som er del av Nordre Nærøy bestandsplanområde.  Elgjakten i 
Grytbogen selges til jaktlag fra Nærøy (innenbygdsboende) for tre år av gangen. De siste årene har kvoten vært 
12-13 dyr. Som oftest blir kvoten felt.  
 
2018 var første året av en ny tre-årsperiode. Elgjakta ble utlyst for tre jaktlag, men det var bare to som søkte. 
Dette resulterte i at årets jakt ble fordelt på de lagene som søkte, men at det skal søkes etter et tredje jaktlag 
for de to siste årene av perioden.  
 
Småvilt og innlandsfiske 
Når det gjelder småviltjakt Grytbogen en del av Foldereid utmarkslag som selger jaktkort fra og med første 
jaktdag. Det er fritt fiske i Erikfjellvatnet og ved leie av hytta er det mulig å sette garn. Det er ikke kortsalg eller 
lagt til rette for fiske i Erikfjellelva hvor nedre del er lakseførende.  
 
Naturreservat: 
I området er det en spesiell geologi bestående av bla. glimmerskifer og marmor som gjør grunnen i store deler 
av området er kalkrikt. I tillegg er området delvis sørvendt og dette gjør at området har en spesiell og rik flora. 
Deler av eiendommen, på øst side av Grytbogdalen, er fredet som edellauvskogreservat, se vedlegg. Områdene 
øst og vest for Grytbogdalen er ganske like, flere av artene som en finner i naturreservatet og som ligger til 
grunn for vernet, finnes også på andre siden av dalen. Dette gjør området spesielt interessant bla. i 
undervisningssammenheng. 
 
Området innenfor Erikfjellvatet er spilt inn til Fylkesmannen for vurdering i forhold til frivillig skogvern. Et 
uavhengig firma har på oppdrag fra Fylkesmannen utarbeidet en rapport som viser at området ikke har skog- 
/naturkvaliteter som gjør området verneverdig. Saksbehandler hos fylkesmannen er ikke helt enig i de 
vurderinger som er gjort og ønsker å diskutere saken nærmere med bla. miljødirektoratet før det gis en endelig 
tilbakemelding til kommunen/grunneier.  
 
Samarbeid 
Grytbogen er med i Foldereid utmarkslag. Kommunen ved skogbrukssjefen har fast plass i styret i utmarkslaget. 
Gjennom utmarkslaget er det samarbeid om elgforvaltningen, småviltjakt, lokale arrangement, tilrettelegging 
mm. Kommunen har i flere år leid inn lokal arbeidskraft til forefallende arbeid i Grytbogen (maling, plenklipping 
o.l.). Ellers er det kommunale ressurser til vedlikehold av bygninger og anlegg. 
 
Økonomi 
Grytbogen er en egen tjeneste i kommunens drifts budsjett og eventuelt overskudd eller underskudd på 
tjenesten blir en del av kommunens driftsresultat. Det legges opp til den årlige drifta over tid går i null. 
Eventuelle investeringer må inn på kommunens økonomiplan og investeringsbudsjett. Årlig omsetning på 
dagens drift er ca 100.000 kroner. 
 
 
 
 
 
 



5. Vurdering salg av Grytbogen 
 
Nærøy kommune hadde tidligere flere kommunale skog/-utmarkseiendommer. I 1995 ble det vedtatt å selge 
Klokkergårdene på Foldereid og Gravvik samt Kjøløyskogen. Eiendommene ble solgt som tilleggsareal til 
naboeiendommer i 1999. Etter den tid består kommuneskogen kun av eiendommen Grytbogen.  
 
Dagens drift av eiendommen går stort sett i null, så kommunen har pr. i dag ingen utgift med å eie 
eiendommen. Eiendommen er åpen og tilgjengelig for alle og oppfattes som et fellesgode for kommunens 
innbyggere og andre. 
 
Dagens drift er forholdsvis ekstensiv og det er ikke foretatt investeringer i eiendommen på mange tiår. Det som 
er gjort av forbedringer og tilrettelegging de siste 25 år har gått på drifta. Grytbogen er en stor eiendom med 
utviklingspotensial både i forhold til tradisjonell drift som jakt og skogbruk, men også i forhold til folkehelse, 
opplevelse, aktiviteter, friluftsliv, overnatting, undervisning, utleie mm. Skal dette potensialet realiseres, helt 
eller delvis, er det behov for investering i infrastruktur, bygningsmasse og annen tilrettelegging. I tillegg vil det 
kreve en annen organisering av drift enn det er pr. i dag. Det kan være aktuelt med en annen organisering av 
kommuneskogen; kommunalt foretak, AS e.l . hvis dette gir fordeler i forhold til drift og investeringer. 
 
Er det en kommunal oppgave å eie og forvalte skog-/utmarkseiendommer? Offentlig eide utmarkseiendommer 
oppfattes som en fellesgode. På slike eiendommer legges det i større grad til rette for allmennhetens bruk av 
områdene til både tradisjonelt friluftsliv samt jakt, fiske og opplevelser. Det er derfor et poeng at det er noen 
større offentlige eiendommer rundt om i landet. I vårt område pågår det en privatisering av offentlige skog og 
utmarkseiendommer. Staskog har solgt Lonskogen (9.000 dekar) og Bjøråa (10.000 dekar) på Kongsmoen. Nå 
har Statskog lagt ut eiendommen Vassbygda (32.000 dekar) i Nærøy for salg og i 2019 blir Simle (32.000 dekar) i 
Nærøy lagt ut for salg.  Når disse salgene er gjennomført er all Statskog i området privatisert.  
 
Dette nedsalget av Statskog forsterker argumentet med at Grytbogen fortsatt bør være en kommunal 
utmarkseiendom som forvaltes til det beste for allmennheten. Et eventuelt salg vil gi noen millioner i inntekt, 
men bidraget vil være marginalt og gi kortvarig effekt på kommunens drift og/eller investering.  
 
 

6. Visjon og målsetting  
 
I forbindelse med idedugnad i regi av Faun Naturforvaltning var det enighet om at kommunen fortsatt bør eie 
Grytbogen og utvikle eiendommen til det beste for allmennheten. Konklusjonen var at kommunen bør være en 
mer aktiv eier hvor det legges vekt på tilrettelegging, samarbeid og næringsmessig utnytelse. 
 
Visjon  - forslag 
 
Grytbogen = folkehelse og opplevelser for alle 
 
Målsetting - forslag 

 Grytbogen utvikles til det beste for allmennheten med tanke på fritidsaktiviteter og opplevelser. Fra 
tilrettelagte aktiviteter til turer i urørt terreng.  

 Attraktiv eiendom for alle brukergrupper. Det legges til rette for friluftsliv, opplevelse, mestring, 
undervisning, overnatting, skogbruk, jakt.   

 
 
 
 



7. Vurdering av muligheter.  
 
Allmennheten - friluftsliv - tilrettelegging 
Eiendommen strekker seg fra fjord til fjell og har et stort potensiale for folkehelse, naturopplevelser og allsidig 
friluftsliv. Det mest attraktive tur-/friluftsområdet er Erikfjellvatnet , Erikfjelldalen og Erikfjellet. Det er dette 
området som er spilt inn for vurdering i forhold til frivillig skogvern. Deler av området ligger mer enn 5 km fra 
tekniske inngrep og ble i forbindelse med INON definert som villmarkspreget område. Med utgangspunkt i 
hytta ved Erikfjellvatnet har områdene fått en god tilgjengelighet.  
 
Nedre del av eiendommen har også stort et potensiale når det gjelder friluftsliv og opplevelser. I rapport fra 
Faun Naturforvaltning AS er det forslag om en gradert tilrettelegging hvor det i nedre del av eiendommen, 
rundt tunet og ned mot sjøen har stor grad av tilrettelegging, delvis universell utformet. En sone opp mot 
vatnet med hytta har en enklere tilrettelegging og områdene lengre inne har lite eller ingen tilrettelegging slik 
at områdene oppleves (og er) som urørt.  
 
Ny og bedre flytebrygge, tilrettelegging med stier, utbedring av bygninger, legge til rette for opplevelser og 
aktiviteter kan Grytbogen bli attraktiv for en bredere brukergruppe som også kan/bør omfatte skoler, 
undervisning og leirskoleopphold. Det kan også legges til rette for spesielle opplevelser som vil trekke til seg 
interesse; sti til fossen, bygge luftig utsiktspunkt over dalen/elva e.l.  
 
Det tas kontakt med reiselivsaktører som Visit Namdalen for å få innspill på opplevelser og aktiviteter som 
etterspørres og bistand til både realisering og markedsføring. 
 
Det bemerkes også at det er krevende å utvikle og drive reiselivsaktivitet på et sted som Grytbogen. Krever 
tilrettelegging, tilsyn, vertskap, økonomi osv. 
 
Skogbruk 
Tømmer og fiber fra skogen blir en stadig mer etterspurt råvare i forhold til bla. klimautfordringer og det 
grønne skiftet. Kommunen bør legges til rette for et rasjonelt og moderne skogbruk som videreutvikler 
skogressursen på eiendommen.  For å kunne drive et effektivt og framtidsretta skogbruk i Grytbogen må det 
investeres i skogsbilveg. Dette vil i tillegg til transport av tømmer, gi en helt annen mulighet til næringsmessig 
utnyttelse av eiendommen.  
 
Elgjakt 
Elgjakta selges som nevnt til innenbygds jaktlag for en periode på tre år om gangen. De siste årene er det solgt 
elgkjøtt for ca. 80.000 kroner, i tillegg kommer 8-10.000 i husleie.  
 
Kommunen bruker Statskog sine priser pr. kg. Kjøtt. Det vil si at det ikke er spesielt billig å jakte Grytbogen, 
men det er den prisen «allemann» må betale for elgjakt i dag. Det er nok et marked for å ta en høyere pris, for 
deler av kvoten. Dette krever mer tilrettelegging med vertskap, guiding mm. Å selge til lokale jaktlag har 
fungert bra fram til i år da det kun var to lag som søkte. Dette kan være tilfeldig, men kan også være et signal 
om at dagens tilbud ikke er så attraktivt for lokale jegere og at både konseptet og målgruppen er moden for en 
revisjon.  
 
Hva er målsettingen for kommunen? Mest mulig fortjeneste? Jakt som forbeholdes innenbygdsboende?  
 
Mulige endringer kan være: 

 Å dele kvoten /jakta på fire perioder à en uke hvor det åpnes for alle å søke. Mindre kvote (to-tre dyr) 
kan være overkommelig for flere jaktlag og de fleste setter av maks en uke til elgjakta.  

 Er ikke hele kvoten felt etter de solgte perioden kan det vurderes kortsalg etter samme modell som 
staten benytter.  



 Alternativt at første uke selges eksklusivt, jakt på stor okse i Erikfjellet, med guid og bistand til 
transport, slakting og vertskap.  

 
Småviltjakt og innlandsfiske 
Grytbogen er med i Foldereid utmarkslag og det selges jaktkort på småvilt fra 10. til 20.  september. Av hensyn 
til elgjakta er det ikke kortsalg i perioden 21. sept. til 17. oktober. Etter denne perioden er det kortsalg til 23. 
desember og for rype fra 01.01. – 28. februar. Tilbudet ligger ute på inatur.no. Inntektene fra kortsalget er 5-
10.000 kroner og går inn i drifta av Foldereid utmarkslag.  
 
Området utpeker seg med åpent kortsalg fra første jaktdag. Prisen på jaktkort er ikke justert på mange år og 
kan økes noe. Inntektene av kortsalget går til utmarkslaget. For å øke inntekten er det mulig å selge en eller to 
5-dagers perioder med utgangspunkt i hytta i Erikfjellet til grupper på inntil 5 jegere.  
 
Utleie  
Hytta ved Erikfjellvatnet leies ut til allmennheten og tilbudet ligger ute på inatur.no. Hytta driftes av 
utmarkslaget og inntektene av utleie går til utmarkslaget. Noe økning i utleie etter at tilbudet ble lagt ut på 
inatur.no. I 2018 er det registrert 21 utleiedøgn i tillegg til elgjakta. Kan utvikle salgbare produkt med 
utgangspunkt i hytta ved Erikfjellvatnet. 
 
Husene i Grytbogen leies ut gjennom inatur.no. Omfanget av utleie økte noe da tilbudet ble lagt ut på 
inatur.no, men det er fortsatt beskjedent omfang, i 2018 er det registrert 17 utleiedøgn i tillegg til elgjakta. Lav 
pris kan gjøre at tilbudet ikke oppfattes som attraktivt. Å drive utleie krever både oppfølging og tilsyn for å 
opprettholde standarden på tilbudet. 
 
Natur geologi og biologi 
Området med sin spesielle geologi og flora har et potensiale i forhold til undervisning og kunnskapsformidling.   
 
Bygninger 
- Nyhuset/utleiebygget. 
Opprinnelig satt opp som et kombinert skogshusvære og undervisningsbygg i forbindelse med leirskole. Bygget 
har et institusjonspreg og er ikke veldig tiltalende. Modent for en omfattende oppussing og utbedringer.  
 
- Stabburet 
Står luftig og taket er tett. Bør sjekke fundamentet. Ellers er treverket i bra stand. Vinduer er knust og døra er 
dårlig. Er ikke i bruk i dag. Alternativ bruk? Overnatting? Kunnskapsformidling/utstilling? 
 
- Giskenstu  
Noe råteskade i underkant av utvendig kledning.  Spesielt hus som bør restaureres. Ikke i bruk i dag.  . 
Restaureres og settes opp i forbindelse med tunet. Kan benyttes til utleie; gammel og enkel standard.  
 
- Våningshuset/Hovedhuset 
Lekkasje ved møne og rundt pipe, råteskade i underkant av utvendig kledning og svill. Vindu knust på 
husets bakside. Benyttes som vedskjul og er i dårlig forfatning innvendig. Generelt i dårlig stand, men 
har en historisk verdi. 
 
Det må tas stilling til husets skjebne, skal huset restaureres må det være med tanke på å benytte 
huset til et eller annet formål som utleie eller annet. Kostnadene ved restaurering blir omfattende. 
 
- Gamma i Erikfjellet og sørsamisk historie 
Står til nedfalls. Tidligere initiativ for å få til restaurering har ikke ført fram. Er et vitnesbyrd om samisk historie 
og aktivitet i området. 
 



Bygningsmassen bør utvikles til en standard som er tilpasset framtidig aktivitet og behov. Det kan legges til 
rette for større grupper i forbindelse med bedrifter, skoler/undervisning, leirskole, selskap ol.  
 
Veier i Grytbogen 
Det er behov for å ruste opp traktorveien mellom Grytbogen og Heimsnes. Med noe justering av trase, men ut 
over det er det ikke planer om nybygging av veier på eiendommen. Det har vært ytret ønske om en bedre 
ankomst opp til Erikfjellvatnet for transport av elgkjøtt med 4-/6-hjulinger, jernhest o.l. Det er snakk om noen 
punkter i traseen hvor det er behov for utbedringer, dette bør vurderes. Det er en fordel at slik transport skjer 
etter en bestemt trasse slik at en unngår kjørespor i et større område. 
 
Bedre veg til Grytbogen er viktig for å kunne utvikle eiendommen, både som attraktivt friluftsområde, 
tilrettelegging av aktiviteter, utvikling av bygningsmassen og legge til rette for et rasjonelt og moderne 
skogbruk.  
Eierform 
For å vurdere om det skal opprettes et eget selskap e.l. må det avklares fordeler og ulemper med en alternativ 
organisering/selskap. Økonomisjefen har i sakens anledning vært i kontakt med kommunens revisor og fått 
følgende foreløpige tilbakemelding.  
 

Konsernregnskap fom 2020: Iht ny kommunelov vil det bli snakk om konsernregnskap fom 2020 – som vil 
omfatte eventuelt KF eller AS. 

Hvis det velges en annen organisering av Grytbogen vil det påløpe utgifter både til regnskap og revisjon og DL 
og styret.  

Er det så stor aktivitet at det vil bli snakk om næring ? – og er inntektene så store at det lønner seg å pådra seg 
de økte utgiftene som et KF (og alternativt et AS) vil medføre ? 

Du har ikke nevnt et kommunalt AS men det er jo en mulig  organisasjonsform– men da vil kanskje kommunen 
miste noe av styringen med eiendommen? 

(Jeg vil nevne at det i Indre Namdal er en fellesskog som eies av flere kommuner i lag – Gusli skog. Det er 
organisert som et SA. Her har Skatteetaten gitt en uttalelse på at selskapet ikke er skattepliktig).  

Gir ikke noe konkret tilbakemelding på fordeler med en ev. annen organisering, kun at det medfører en del 
kostnader. Dette må utredes nærmere, spesielt mtp hvilke muligheter de forskjellige alternativene gir i forhold 
til investering og drift. 
 
Samarbeid/drift 
Skal Grytbogen utvikles til en attraktiv destinasjon for flere brukergrupper vil dette kreve ressurser i forhold til 
drift og utvikling av slike tilbud. Enten må kommunen avsette ressurser til drift eller det må innledes et 
samarbeid med andre ev. lokale aktører som tar ansvaret for drift. Kan også vurdere leie/forpaktning. Det kan 
innledes samarbeid med etablerte reiselivsorganisasjoner for å få innspill på aktuelle produkt og 
produktutvikling.  
Aktuelle: Foldereid utmarkslag, andre lokale aktører, Visit Namdal, skoler/leirskole,  
 
 

8. konklusjon   
 
Arbeidsgruppen mener Grytbogen fortsatt skal være en kommunal skog- og utmarkseiendom. Videre mener 
arbeidsgruppen at eiendommens potensiale i forhold til natur, aktiviteter, opplevelser, folkehelse, mm må 
utvikles. I utgangspunktet ser en for seg et bredt spekter av muligheter/tilbud, alt fra stor grad av 
tilrettelegging til enkle turer uten tilrettelegging. Det tas utgangspunkt i en gradert tilrettelegging hvor det i 
nedre del av eiendommen, rundt tunet og ned mot sjøen, har stor grad av tilrettelegging; delvis universell 



utformet. En sone opp mot Erikfjellvatnet med hytta har en enklere tilrettelegging og områdene lengre inne 
har lite eller ingen tilrettelegging.  
 
Det må innledes et samarbeid med reiselivsaktører for å utvikle aktuelle reiselivsprodukt(er).  
 
I gruppens arbeid er det ikke kommet fram klare fordeler med etablering av kommunalt foretak, as, stiftelse 
e.l. Det foreligger derfor ingen forslag om selskapsform e.l. Det vil si samme organisering som i dag og at alle 
investeringer må inn på kommunens økonomiplaner og investeringsbudsjett. 
 
Økt aktivitet med utleie og tilrettelagte aktiviteter mm. forutsetter stor innsats og tilstedeværelse når det 
gjelder drift og ikke minst vertskap. Dette kan løses ved å inngå avtaler med lokalt næringsliv eller 
enkeltpersoner.  
 
For en næringsmessig utnytting av eiendommen er det avgjørende at det etableres en bedre adkomst. Dette 
gjelder både sjøvegen med kai/landgang og vegen fra Heimsnes. Traktorvegen fra Heimsnes må oppgraderes 
til skogsbilveg.  Dette vil være helt avgjørende for å kunne ta vare på og utvikle bygningsmassen på 
eiendommen og som grunnlag for et rasjonelt og moderne skogbruk. Det vil også gjøre eiendommen mer 
tilgjengelig og attraktiv i forhold til jakt og friluftsliv generelt. 
 
For det videre arbeidet foreslår arbeidsgruppen at: 

 Kommunen starter arbeidet med å prosjektere ombygging av dagens traktorveg til bilvegstandard.  
 Videre starter det et arbeid med å utarbeide et forprosjekt som konkretiserer tiltak og beskriver 

hovedprosjekt/realisering. Faun Naturforvaltning forespørres om bistand til utarbeiding av 
forprosjektet.  
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Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

9/19 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 08.02.2019 
14/19 Formannskapet 25.02.2019 
10/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Endelig behandling - reguleringsplan for Brennholmen 

fritidsområde   
 
 
Vedlegg: 
1 Fylkesmannen i Trøndelag - vedr fylkesmannens innsigelse til reguleringsplan for 

Brennholmen fritidsområde 
2 Fylkesmannen i Trøndelag - tilbakemelding vedr. innsigelse Brennholmen 
3 MNA - uttalelse til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde 
4 Inge Hestad - merknader til planforslag Brennholmen fritidsområde 
5 Nærøy ungdomsråd - uttalelse til utbyggingsplanene ang. hyttebygging på 

Brennholmen ved Abelvær 
6 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til reguleringsplan for Brennholmen 

fritidsområde 
7 NTNU Vitenskapsmuseet - marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn 

av reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde 
8 NVE - uttalelse til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for Brennholmen 

fritidsboliger - 33/7 og 33/46 Abelvær 
9 Sametinget Samediggi - uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for 

Brennholmen fritidsområde - 33/7 og 33/46 Abelvær 
10 Kystverket Midt-Norge - uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan 

for Brennholmen fritidsområde 
11 Statens vegvesen - uttalelse til høring av reguleringsplan for Brennholmen 

fritidsområde 
12 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til høring av reguleringsplan for Brennholmen 
13 18025-Reguleringsplankart-A2-L-(4B) 
14 Planbeskrivelse Brennholmen Fritidsområde 18.10.18 
15 ROS-analyse Brennholmen Fritidsområde 18.10.18 
16 Bestemmelser Brennholmen 19.11.18 
17 Plankart Brennholmen endelig behandling 
  
  

 
 

https://ephorte.nkadm.local/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118352&DB_DOKID=189272
https://ephorte.nkadm.local/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118352&DB_DOKID=189272


Bakgrunn 
Blom arkitekter AS har på vegne av Geir Tore Juul utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
Brennholmen fritidsområde like vest for Abelvær. Planområdet omfatter et areal på ca 89 
daa. Planforslaget omfatter eiendommene gnr/bnr: 33/7, 33/46 og 505/1. Bakgrunnen for 
saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg i forbindelse med 1.gangs 
behandling av planen.  
 
Planforslaget ble 1.gangs behandlet i Utvalg for drifts- og utviklingssaker 15.11.2018 i sak 
116/18. Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 20.11.18-07.01.19.  
 
Uttalelser 
I høringsperioden kom det inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. 
Høringsuttalelsene ble oversendt planarkitekt for vurdering og kommentering. Kommunen 
mottok planarkitektens vurderinger sammen med innspill fra forslagsstiller i e-post 
24.01.2019. 
Hovedtrekkene i innkomne merknadene er sammenfattet og kommentert nedenfor. Det vises 
ellers til plandokumentene og vedlegg. Fylkesmannen i Trøndelag fremmet innsigelse til 
planen. Innsigelsen trekkes under forutsetning om at planen vedtas med endringer skissert i e-
post datert 17.01.19. Planen kan dermed egengodkjennes av kommunestyret.  
 
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 27.11.18 
I tillegg til planlagt nedskalering av størrelse, bør det settes krav om utforming og fargevalg 
som best mulig ivaretar landskapshensyn.  
Listen risiko for konflikt med automatisk fredete kulturminner. Minner om den generelle 
aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8. 
 

Planarkitektens vurdering: pkt. 2.4 i planbestemmelser tilføyes avsnitt om at 
fargevalg skal tilpasses landskapshensyn. 

 
Rådmannens kommentar: foreslår at det tas inn bestemmelse angående fargevalg i 
samsvar med planarkitekts vurdering. Bestemmelse vedr krav til utforming er dekket i 
bestemmelsene.  

 
Statens vegvesen, brev datert 28.11.18 
Mener at reguleringsbestemmelsen bør stille krav i form av rekkefølgebestemmelse om at 
tursti/gangveg mellom parkering SPA1 og adkomstveg på vestsiden av Brennholmen skal 
være etablert før brukstillatelse til fritidshus gis.  
 

Planarkitektens vurdering: det legges inn rekkefølgebestemmelser at «tursti/ gangveg 
mellom parkering SPA1 og atkomstveg på vestsiden av Brennholmen skal være 
etablert før brukstillatelse til fritidshus gis». 

 
Rådmannens kommentar: planarkitektens vurdering ivaretar innspill. Forslag til tekst 
legges inn i planbestemmelsenes pkt. 6.1. 

 
Kystverket, brev datert 28.11.18 
Vurderer at planforslaget vil ha mindre virkning på statlige anlegg, installasjoner og 
Kystverkets generelle saksfelt. Anbefaler at formålet molo i sjø blir tilknyttet et nytt 
reguleringsplanformål under pbl § 12-5, nr 2, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, gitt 
benevnelsen molo (Sosi-kode 2044) og påtegnelse SM. Tiltaket bør beskrives særlig og 
tilpasses planens vedtekter.  
Kombinasjonsformålet fritidsbolig /næring ikke beskrevet nærmere i planforslaget og 
fremstår som uheldig kombinasjon. Foreslår at formålet tas bort og gis betegnelsen 
næring/tjenesteyting.  



Mener det bør iverksettes både grunnundersøkelse- og miljøundersøkelser før gjennomføring 
av etablering av molo. Kravene bør tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
Har ingen ytterligere merknader. Planen kan godkjennes som fremlagt med de justeringer 
som er tilrettelagt i vår saksutredning. 
 

Planarkitektens vurdering: plankart og bestemmelser endres i tråd med Kystverkets 
merknad vedr molo. Kombinasjonsformål BKB2 utgår, og alle bygg i dette området 
samles under BKB1 formål næring. 

 
Rådmannens vurdering: foreslår at bestemmelsenes pkt 3.1.4 tas ut. Formålet molo 
tilknyttes reguleringsplanformål under pbl § 12.5 i samsvar med Kystverkets innspill. 
Tekst i pkt 3.1.4 tas inn som nytt punkt 3.2.6.  
Molo er omsøkt og gitt tillatelse til gjennom dispensasjon innvilget 05.07.2018. Det er 
ikke satt vilkår i dispensasjonen om at det skal utføres grunn- og miljøundersøkelser 
slik Kystverket påpeker at bør tas inn som et krav i reguleringsbestemmelsene. 
Moloen er etablert med grunnlag i godkjent dispensasjonssøknad. Molo er i første 
omgang begrenset til 15 meter, og ikke 20m som tillatt i godkjent 
dispensasjonssøknad. Det foreslås at krav om grunn- og miljøundersøkelser tas inn 
som et krav i bestemmelsene for å sikre at dette ivaretas ved etablering av molo slik 
planen legger til rette for. Det gjøres oppmerksom på at det trengs en vurdering etter 
forurensningsloven for deponering/utfylling av masser i forbindelse med etablering av 
steinmolo. Fylkesmannen i Trøndelag er forurensningsmyndighet i slike saker. Det 
foreslås å legge inn tillegg i bestemmelsene pkt 2.5 vedr dette.  
Foreslår at formålet fritidsbolig/næring tas ut og gis betegnelsen næring/tjenesteyting 
med tilhørende bestemmelse. For vurdering vedr dette se kommentarer til 
fylkesmannens innspill.  

 
 
Sametinget, brev datert 03.12.2018 
Kan ikke sa at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda 
samiske kulturminner.er fornøyde med at aktsomhets- og meldeplikten er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene. Minner om at det ved evt. funn av gjenstander som tyder på eldre 
aktivitet skal meldes Sametinget og Fylkeskommunen omgående.  
 

Rådmannens kommentar: tas til orientering  
 
NVE, brev datert 04.12.18 
Økt havnivå og storflo (inklusiv bølgehøyde) er aktuell problemstilling i denne saken og må 
hensynstas. Anbefaler at tallene i DSBs temarapport «Havnivåstigning og storflom- 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging», 2016 til grunn for minste kotehøyde ved 
etablering av større bygge og anleggstiltak.  
Minner om at Nærøy kommune er godt kjent med NVEs holdning til utfyllinger i sjø. 
Anbefaler sterkt at det tas inn bestemmelser med krav om geoteknisk vurdering i forkant av 
realisering av molo dersom planen legger opp til nye utfyllinger/etablering av molo i 
området. 
 

Planarkitektens vurdering: Problemstillingen er vurdert ifm ros-vurderingen, og 
bebyggelsen på angitte tomter blir liggende på kote min.12,0 meter over dagens 
midlere havnivå. Området ligger innenfor øvrig skjærgård og vil med liten til ingen 
sannsynlighet bli eksponert for storflom/ brottsjø/ ekstreme bølgehøyder.  

 
Rådmannens kommentar: foreslår at følgende tekst tas inn under pkt 3.1.5 og 3.1.6; 
«ny bebyggelse skal ikke anlegges med lavere golvnivå enn kote +3 m.o.h 
(NN2000)».  



Det er i forbindelse med godkjent søknad om dispensasjon ikke satt krav om 
geoteknisk vurdering i forkant av realisering av molo. Der orienteres i denne 
sammenheng om at rutinene i saker som gjelder utfylling i sjø endres slik at forholdet 
NVE påpeker ivaretas i framtida. Molo er etablert med 15 meter. Tiltakshaver har fått 
godkjenning til 20 meter. Foreslår at krav om geoteknisk vurdering tas inn i pkt. 3.2.6 
slik at en sikrer at det gjennomføres geoteknisk vurdering dersom moloen skal 
etableres slik planen legger til rette for.  

 
 
NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie, brev datert 12.12.18 
Tar utgangspunkt i areal avsatt til molo viser maksimal utstrekning, dvs at fyllingsfoten må 
ligge innenfor denne. Dette vurderes som det største inngrepet men også dette er av mindre 
karakter dersom fyllingsfoten skal være innenfor grense i plankartet.  
Få indikasjoner på at de spesifikt omsøkte sjøområdene ved Brennholmen har såpass stort 
potensial for kulturminner under vann at det må gjennomføres arkeologiske registreringer. 
Har ikke anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, ut over å minne om meldeplikten. Ber 
om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene pkt 2.2: «Dersom det under arbeid i 
planområdet påtreffes kultuminner under vann vernet iht. kulml § 14 eller §  
 

Planarkitektens vurdering: Varslingsregel tas inn i planbestemmelser.  
 

Rådmannens kommentar: foreslår at varslingsregel tas inn i samsvar med innspill. 
Molo er omsøkt og gitt tillatelse til gjennom dispensasjon gitt 05.07.2018. Se 
vurderinger under merknad fra NVE.  

 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 04.01.2019 
Klima og miljø 
Manglende beskrivelse av tiltakene for småbåthavn/molo og for arealene til 
næring/tjenesteyting. Medfører ingen vurdering av behov eller hvordan en molo skal 
utformes. Bør vurderes bruk av bølgedemper for å unngå bygging av molo.  
Gjør oppmerksom på at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven. Behovet for 
tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningslovens § 8 tredje ledd. 
 

Planarkitektens vurdering: Tiltak for etablering av molo er søkt som anleggstiltak, 
kommunen har behandlet dette i egen sak. Det foreligger positivt vedtak for etablering 
av molo, og tiltaket er gjennomført iht. rammene i denne planen. Molo opprettholdes 
iht planforslag. 

 
Rådmannens kommentar: det vises til planarkitektens vurdering og rådmannens 
kommentarer til NVEs høringsuttalelse. Foreslår at det legges inn nytt punkt under 
2.5; ved evt. utfylling i sjø skal det innhentes tillatelse fra forurensningsmyndighet. 
Kommunen har i forbindelse med søknad om dispensasjon for etablering av molo ikke 
gjort tiltakshaver kjent med at slikt anlegg skal vurderes etter forurensningslovens § 8 
tredje ledd. Moloen er etablert, men ikke like lagt ut som det er gitt tillatelse til 
gjennom dispensasjon.  

 
For å unngå at areal i strandsonen som er i bruk som næringsformål tas i bruk til fritidsbolig, 
må fritidsbolig tas ut av kombinertformål fritidsbolig/næring. Fremmer med bakgrunn i plb § 
1-8 innsigelse til planen inntil formål fritidsbolig tas ut av kombinertformål 
fritidsbolig/næring.  
 

Rådmannens kommentar: det vises til vedlagt brev fra fylkesmannen datert 
18.01.2019. Fylkesmannen har bekreftet at innsigelse trekkes dersom 
kombinertformål fritidsbolig/næring (BKB2) endres til næring /tjenesteyting og gis 



samme bestemmelser som for område BKB1. Plankart og bestemmelser anbefales 
endret i samsvar med dette.  
 

Det bør vurderes å ta ut fritidseiendommene 10-12 av planen for å ivareta de sjønære 
arealene på nordsida av holmen som friluftsområde. Positivt at strandområdene mot sørvest 
både i sjø og på land er ivaretatt som friluftsområde.  
 

Planarkitektens vurdering: I en samlet vurdering av planforslaget er det lagt til grunn 
en balanse mellom arealbruk for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg og områder 
for friluftsliv og rekreasjon. Det er regulert områder for fritidsformål sammen med 
øvrige LNF-områder og Abelvær-området for øvrig anses å gi tilstrekkelige areal for 
rekreasjon og friluftsliv. Utbyggingsomfanget ligger også innenfor tidligere 
vurderinger i kommuneplanen. 
 
Rådmannens kommentar: det vises til planarkitektens vurdering. Rådmannen stiller 
seg bak vurderingene og anbefaler at tomtene ikke tas ut av planen. Friluftsinteressene 
i området er i hovedsak knyttet til planområdets sør-vestre del og tilgrensende 
strandområde her.    
 

 
Landbruk 
Potensialet som beiteområde blir ved utbygging vesentlig forringet. Området vil 
sannsynligvis utgå som utvalgt naturtype og som del av et helhetlig kulturlandskap. Gir faglig 
råd om at vegetasjon på arealer som ikke bebygges holdes ryddet for krattvegetasjon slik at 
naturtypen kystlynghei kan bestå.  
 

Planarkitektens vurdering: Det inntas i bestemmelser at grunneier har hjemmel til 
fjerning av kratt for å kultivere og bevare områder med kystlynghei. 
 
Rådmannens kommentar: foreslår at følgende tekst tas inn i pkt 4.5.1 (LNFR-formål); 
«vegetasjon skal holdes ryddet for krattvegetasjon».  

 
 
Reindrift  
Ingen merknad 
 
Samfunnssikkerhet 
Svært enkel ROS-analyse. Viser til at det er viktig at vurderingene som er gjort i tilknytning 
til de ulike momentene må fremkomme av analysen. Minner om at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til pbl § 4-3.  
 

Rådmannens kommentar: rådmannen er enig i at ROS-analysen burde vært med 
grundig og vurderingene som er gjort i tilknytning til de ulike momentene skulle 
fremkommet av analysen. Samtidig er den vurdert å være dekkende for området. Det 
foreslås å tas inn i bestemmelsene at «ny bebyggelse skal ikke anlegges med lavere 
golvnivå enn kote +3 m.o.h (NN2000)».  

 
 
Nærøy ungdomsråd, e-post datert 07.01.2019 
Er positiv til at det skjer aktivitet på/rundt Abelvær. Ønsker å bevare sandstranda som ligger 
nedenfor- sørsida av moloen til badeplass. Ønsker at området skal bli brukt i den grad det 
gjøres i dag. Ønsker at det skal være trygt å ferdes på badeplassen, på veien like ved og at det 
er trygt å parkere. Ønsker at det bygges langt færre hytter, ønsker at ingen hytter har innsyn 
til badeplassene, ønsker at Brennholmen kan bli tilrettelagt til nærfriluftsområde i stor grad. 



 
Planarkitektens vurdering: Det er regulert badeområde (friluftsområde sjø) på deler 
av sørsiden av Brennholmen, og dette området strekkes lengre mot hovedveg slik at 
de områder tilknyttet Brennholmen som i dag benyttes til badeområde, inngår som 
regulerte friluftsområder. I forhold til trafikksikkerhet er etablering av parkering et 
middel for å få en regulert parkeringssituasjon i stedet for friparkering langs hovedveg 
og tilførselsveg. I en samlet vurdering av innspill endres atkomstveg til hyttetomter 
via landområde for småbåthavn på planområdet, dette reduserer også biltrafikk langs 
regulert bade- og friluftsområde. 
 
Rådmannens kommentar: sandstranda det henvises til vil bevares selv om den ikke 
inngår i planområdet. Planområdet samsvarer med areal avsatt i kommuneplanens 
arealdel. Planen hjemler ikke tiltak i området det vises til. På land legges det til rette 
for at området i tilknytning til stranda kan opparbeides i trå med bruken av området til 
badeområde og sikres i samsvar med ungdomsrådets ønsker. En utvidelse av 
planområdet slik planarkitekt vurderer vil kreve utlegging til nytt offentlig ettersyn. 
Det vurderes at stranda bevares selv om den ikke inngår i planområdet. Planforslaget 
er i trå med kommuneplanens arealdel. Ønsket om å ta ut hytter foreslås ikke 
imøtekommet. Dette da tomtene er plassert mest mulig tilpasset terrenget, for å unngå 
at framtidige hytter har innsyn til badeplassene.  

 
Inge Hestad, brev datert 07.01.2019 
Plankart feil inntegnet flere plasser. Hensyn til nærmiljøet ikke godt nok vurdert. Friområder 
forringes med at stadig mere areal båndlegges til nye hyttebygginger med veier. Utbygging 
vil forringe nærmiljø. Stiller spørsmål ved at rådmannen har betvilt trafikk-tallene fra Statens 
vegvesen og synser med at utbyggingen ikke vil føre til vesentlig større gangtrafikk.  
Gang- og sykkelbane til moloer, samt veilys er den sikreste måten å minske risikoen for 
trafikkulykker.  
Innkjøringsvei må flyttes til småbåthavn. Innkjøring ved badestrand vil gi meget stor 
risikoøkning for trafikkulykker. Parkering og renovasjonsanlegg vil forringe fantastisk 
nærmiljø. Biler parkert tett i badestranda vil gi dårlig oversikt. Renovasjonsanlegg vil føre til 
lukt og forsøpling som vil forringe nærmiljøets kvalitet. Gang- og sykkelvei bør legges der 
innfartsvei er planlagt.  
Bemerker at tomt nr 1,2,3,4, og 9 flyttes eller fjernes da plassering vil forringe nærmiljøet og 
innsyn til turområde.  
 

Planarkitektens vurdering: Merknader fra Hestad er omfattende og delvis generelle, 
og derfor vanskelig å knytte opp mot spesifikke områder. Deler av merknader blir 
allikevel ivaretatt som et resultat av innspill fra tilskrevne høringspartner/ 
sektormyndigheter 
 
Rådmannens kommentar: feil i plankart er rettet opp. Planforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, hvor arealet avsatt til formål fritidsbebyggelse. Inndeling 
av arealer i ulike formål i kommuneplanens arealdel, er gjort etter en vurdering der 
ulike interesser og forhold er veid opp mot hverandre. Kommuneplanens arealdel har 
vært gjenstand for en omfattende høringsprosess og skal gi en omforent og forutsigbar 
plan for bruk av arealene i kommunen. For innspill vedr trafikktall vises det til 
merknad fra Statens vegvesen (SVV) som ikke er uenig i at trafikkmengden på 
Brennholmen trolig er lavere enn 650 da tellingene baserer seg på tellepunkt nærmere 
fv. 769. Det vises også til høringsinnspill fra SVV når det gjelder gang- og sykkelveg 
og forslag til rekkefølgebestemmelse.  
Det er ført dialog med MNA i etterkant av høringsperioden. MNA uttaler at det 
allerede er etablert hytterenovasjonscontainer ved Abelvær småbåthavn samt ved 
utfart ved butikk på Sjånes. MNA ønsker at containere etableres på sentrale 



knutepunkt ved vegnett. I forhold til gjeldende krav er området tilstrekkelig dekket. 
For adkomstveg se rådmannens kommentar til innspill fra Nærøy ungdsomsråd. Det 
foreslås at areal til formålet tas ut i samsvar med innspill. Areal til parkering anbefales 
videreført da det vil sikre tryggere tilkomst til området. Det vises i denne 
sammenheng også til planarkitekts vurdering av parkeringssituasjon under innspill fra 
Nærøy ungdomsråd. Det foreslås å legge inn følgende tekst i første setning under pkt. 
3.2.4; og tilgrensende badestrand. Rådmannen anbefaler at ønsket om at tomt nr 
1,2,3,5 og 9 flyttes eller fjernes ikke imøtekommes. Det vises i denne sammenheng til 
at planforslaget er i trå med KPA for området.  

 

Vurdering  
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelser fremgår av kommentarene over. 
Forslagsstiller har i forbindelse med høring vært i kontakt med NTE. Jfr. avtale med NTE 
settes det av plass til trafo i planområdet. Nytt formål legges inn for å sikre dette, i tillegg til 
nytt pkt. 3.2.7 i bestemmelser. Kabelgrøft legges mot trase for vann-/ avløpsanlegg SVA1. 
Tomt 5 justeres noe mot øst i forhold til skråning og innsyn til næringsområde. Det tas inn 
som et pkt. under 3.1.5 at det i området kan legges fast dekke og anlegg for båtopptrekk fra 
sjø.  
 
For å sikre miljø og rent havneområde legges det inn nytt pkt. 2.5 miljø med følgende tekst: 
«For å sikre et rent havneområde skal det tas særlig hensyn til miljøet. Båtpuss skal foregå på 
en forsvarlig måte, bunnstoff skal samles opp og leveres til godkjent mottak».  
 
Foreslåtte endringer i bestemmelsene er markert med rødt. Plankart med endringer er vedlagt 
saken i tillegg til plankart som lå ute til høring. På denne måten er foreslåtte endringer 
synliggjort.    
Endringene som er foreslått i planen etter offentlig ettersyn er gjort for å imøtekomme 
innspill. Endringene vurderes å ikke være vesentlig. En ny høringsrunde er derfor ikke 
påkrevd. Fylkesmannen i Trøndelag har bekreftet at innsigelse trekkes under forutsetning av 
at kombinertformål fritidsbolig/næring (BKB2) endres til næring /tjenesteyting og gis samme 
bestemmelser som for område BKB1. Planen kan dermed egengodkjennes av 
kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 
19.11.2018 og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 08.02.2019  
Behandling: 
 
Det ble gjennomført befaring ifb. med saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
 



Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 
19.11.2018 og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 
19.11.2018 og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Ragnhild Wendelbo Melgård (Ragnhild.W.Melgard@naroy.kommune.no)
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Til: Varsi Stubbrud, Elisabeth (fmtlevs@fylkesmannen.no)
Kopi: 

Emne: vedr fylkesmannens innsigelse til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde 
Vedlegg: skisse endringer plankart Brennholmen.pdf
Hei,
 
Viser til Fylkesmannens brev datert 4.01.18 (ref: 2018/10326). Det er fremmet innsigelse til reguleringsplanen.
Nærøy kommune ønsker tilbakemelding/bekreftelse på at innsigelsen frafalles dersom kombinertformål
fritidsbolig/næring (BKB2) endres til næring /tjenesteyting og gis samme bestemmelser som for område BKB1.
Endringene skissert i vedlagt kart.
 
Ragnhild Wendelbo Melgård
Planlegger
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Tlf. kontor: 74 38 27 31
www.naroy.kommune.no
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Vedrørende innsigelse til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde 

Fylkesmannen viser til epost av 17.01.2019 hvor kommunen skisserer forslag til endringer i henhold 
til innsigelse fremmet i brev av 04.01.2019. 
 
Vi bekrefter med dette at løsning som vist i oversendelsen vil imøtekomme Fylkesmannens 
innsigelse. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Elisabeth Varsi Stubbrud 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
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Fra: Torkel Nesser (torkel@mna.no)
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Til: Ragnhild Wendelbo Melgård
Kopi: Firmapost; Nina Svarlien

Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde
Vedlegg: 

I forhold til innregulert område avsatt renovasjon i reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde, har MNA følgende kommentar:
Hytterenovasjon i MNA området etableres med containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i
eller i forbindelse med adkomst til kommunen. I forhold til brennholmen fritidsområde er det allerede etablert
hytterenovasjonscontainer ved Abelvær småbåthavn, i 400 meter avstand fra Brennholmen, samt ved utfart ved Strandvalen v/
butikk. I forhold til gjeldende krav, regner således MNA dette området som tilstrekkelig dekket. Det vil således ikke være behov for
noe innregulert område for renovasjon i reg.plan for Brennholmen fritidsområde og MNA kommer ikke til å benytte seg av det.

Med vennlig hilsen
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Torkel Nesser
Tlf: 74 28 17 60
Mob: 915 70 134
www.mna.no











Fra: Kari B L Hestad (Kari.Hestad@naroy.kommune.no)
Sendt: 07.01.2019 16:11:08
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: Anne-Lene Fadnes Gregersen; Ragnhild Wendelbo Melgård

Emne: ang. hyttebygging Brennholmen
Vedlegg: 
 
Uttalelser fra Nærøy ungdomsråd på utbyggingsplanene på Brennholmen ved Abelvær
 

Nærøy ungdomsråd hadde møte i ungdomsrådet 10.12.18.
 
«Forslaget om å bygge fritidshytter på Brennholmen ved Abelvær ble raskt gjennomgått. Rådet har
noen kommentarer om forslaget og som skal tas opp med Anne Lene Gregersen eller blir sendt inn
innen høringsfristen 07.01.19.» Sitat fra sak 9.
 
Ungdomsrådet  hadde følgende uttalelser til utbyggingsplanene på Brennholmen

·       Rådet er positiv til at det skjer aktivitet på /rundt Abelvær
·       Rådet ønsker å bevare hele sandstranda som ligger nedenfor‐sørsida av moloen til badeplass.

Stranda er et natur‐nærmiljøanlegg som er nært bebyggelsen og innfarten/veien inn til
Abelvær som de ønsker skal bli brukt i den grad det gjøres i dag.

·       Rådet ønsker at det skal være trygt å ferdes på badeplassen, på veien like ved og at det er
trygt å parkere.

·       Rådet synes det var for mange hytter og ønsker at det er langt færre hytter som bygges.
·       Rådet ønsker at ingen hytter har innsyn til badeplassene
·       Rådet ønsker at Brennholmen kan bli tilrettelagt  til nærfriluftsområde i stor grad

 
Sign. Leder Anne Lise Finvold
 
Sekretær for Nærøy ungdomsråd Kari L. Hestad
 

Nærøy kommune

Med vennlig hilsen
                                              
Kari l.Hestad,
Enhetsleder Kultur og Fritid
Tlf      : 74 38 27 24
Mobil: 46835786
kari.hestad@naroy.kommune.no
www.naroy.kommune.no
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Uttalelse - reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde - Nærøy 
kommune 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø 
Småbåthavn/molo 
Planbeskrivelsen er noe mangelfull, og sier lite om de planlagte tiltakene i områdene 
for småbåthavn/molo og for arealene til næring/tjenesteyting. Molo vil medføre et 
stort inngrep i sjø, og det medfølger ingen vurdering av behov eller hvordan en molo 
skal utformes. Det bør vurderes bruk av bølgedemper eller andre avbøtende tiltak i 
forhold til vind og bølgepåvirkning for å unngå bygging av molo som foreslått.  
 
Dersom det likevel vurderes slik at det vil være behov for molo, gjør vi oppmerksom 
på at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven. Planlegges det å utføre 
mudring, dumping eller utfylling i sjø, skal det sendes søknad med nødvendige 
opplysninger til forurensningsmyndigheten. Ved avgjørelse av søknaden legges det 
vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Behovet for tillatelse til utfylling skal 
vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved fare for forurensning, for 
eksempel ved utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved 
utfylling med bruk av forurensede masser, kreves det tillatelse etter 
forurensningsloven § 11.  
 
Kobinert fritidsbolig/næring 
Et område nordvest på holmen er satt av som kombinert formål fritidsbolig/næring 
(BKB). Av Nærøy kommunes vurderinger framgår at dette er et kaianlegg etablert 
med formål fiskeoppdrett med tilhørende driftsbygning og nottørkingsbygg. Det er 
uheldig hvis areal som er i bruk til næringsformål tas i bruk til fritids-bebyggelse. 
Dette vil kunne medføre etterspørsel etter tilsvarende areal andre steder. Vår erfaring 
er også at en blanding av formålene fritidsbolig og næring kan medføre konflikter i 
arealbruken. For å unngå at areal i strandsonen som er i bruk som næringsformål tas 
i bruk til fritidsbolig, må formål fritidsbolig tas ut av kombinertformål fritidsbolig/næring 
(BKB). 

For å unngå at areal i strandsonen som er i bruk som næringsformål tas i bruk til 
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Når det gjelder plasseringen av fritidsbebyggelse, vil framlagte planforslag i praksis 
medføre at hele holmen bygges ned. Jf. vår uttalelse til varsel om oppstart er dette 
uheldig både i forhold til landskapshensyn og i forhold til å ivareta deler av holmen for 
friluftsliv. Det bør vurderes å ta ut fritidseiendommene 10-12 av planen for å ivareta 
de sjønære arealene på nordsida av holmen som friluftsområde. 
 
Det er positivt at strandområdene mot sørvest både i sjø og på land er ivaretatt som 
friluftsområde. 
 
Landbruk  
Reguleringsplanen omfatter et areal på 89 daa like øst for Abelvær sentrum i Nærøy 
kommune. I kommuneplanens arealdel 2016-2024, vedtatt 20.3.2018 er areal BR6, 
som omfatter Brennholmen, avsatt til utbyggingsområde for fritidsformål. I uttalelse til 
oppstartsvarsel av 25.8.2018 har Fylkesmannen gjort rede for landskapsverdiene på 
holmen, da arealet er registrert som kystlynghei med verdi «Viktig» etter 
Naturmangfoldloven, og inngår i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. 
Forholdet til biologisk mangfold med kystlynghei ble avklart i kommuneplanens 
arealdel, da arealet ble avsatt til utbyggingsområde. 

Ved etablering av bebyggelse på de flate delene av holmen, vil det kun være 
randsonene i nord og øst som kan være aktuelle for framtidig beiting. Potensialet 
som beiteområde blir ved utbygging vesentlig forringet. Området vil sannsynligvis 
utgå som utvalgt naturtype og som del av et helhetlig kulturlandskap. For å ivareta 
gjenstående arealer med kystlynghei gir Fylkesmannen faglig råd om at 
vegetasjonen på arealer som ikke utbygges holdes ryddet for krattvegetasjon, slik at 
naturtypen kystlynghei kan bestå. 

Reindrift 
Ingen merknad. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det foreligger en svært enkel ROS-analyse i planforslaget. Fylkesmannen mener at 
analysen med fordel kunne vært grundigere og henvist til kilder og gjennomførte 
undersøkelser der dette er aktuelt. Analysen skal vurdere om reguleringsplanen vil få 
betydning for risiko og sårbarhet i området, og bør omfatte både utbygde og/eller 
regulerte områder dersom disse tidligere ikke er analysert. 
 
Som nevnt i vår uttalelse til oppstartsvarselet skal ROS-analysen også vurdere 
hvordan fremtidige klimaendringer vil kunne påvirke området. I analysen er både 
flom, stormflo og havnivåstigning merket med «liten sannsynlighet», og selv om disse 
utfordringene kanskje ikke er spesielt store i dag, er en viktig del av ROS-analysen å 

fritidsbolig, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planen inntil formål fritidsbolig tas 
ut av kombinertformål fritidsbolig/næring (BKB). Innsigelsen fremmes med 
bakgrunn i plan og bygningsloven § 1-8. 
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ta høyde for utfordringene som kan oppstå frem i tid. Vi viser igjen til NVE sine 
veiledere og www.klimatilpasning.no. Klimaprofilene som er utarbeidet for alle fylker 
kan også være aktuelle for arbeidet.  
 
I følge kart fra NVE ligger store deler av planområdet i aktsomhetsområde for flom. 
Selv om dette kartlaget ikke alltid er helt nøyaktig, gir det en indikasjon på hvor 
flomfaren kan oppstå, og dermed bør vurderes nærmere. Selv om vurderingene 
knyttet til dette kanskje er gjort, og farene ikke nødvendigvis er reelle, er det viktig at 
dette kommer frem i analysen. 
 
Fylkesmannen minner imidlertid om at det er kommunen som planmyndighet som 
har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. For å unngå at areal i strandsonen som er i bruk som næringsformål tas i 
bruk til fritidsbolig, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planen inntil formål 
fritidsbolig tas ut av kombinertformål fritidsbolig/næring (BKB). Innsigelsen 
fremmes med bakgrunn i plan og bygningsloven § 1-8. 

 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Det bør vurderes bruk av bølgedemper eller andre avbøtende tiltak i 
småbåthavna VS1 for å unngå bygging av molo som foreslått. 

2. For å ivareta de sjønære arealene på nordsida av holmen som 
friluftsområde bør det vurderes å ta fritidseiendommene ut 10-12 av planen.  

3. For å ivareta gjenstående arealer med kystlynghei gir Fylkesmannen faglig 
råd om at vegetasjonen på arealer som ikke utbygges holdes ryddet for 
krattvegetasjon, slik at naturtypen kystlynghei består. 

 
Med hilsen 
 
Frank Jenssen 
fylkesmann 
 

Alf Petter Tenfjord 
seksjonsleder 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Elisabeth Varsi Stubbrud – 73 19 91 55 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
Landbruk: Mette Wanvik – 73 19 92 10 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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NTNU Vitenskapsmuseet 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 
20.11.2018 

Deres referanse 
2018/409-14 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
E-post: +47 73 59 21 45 
postmottak@museum.ntnu.n
o 

Erlings Skakkes gate 47 B 

Telefaks 

Fredrik Skoglund  
7491 TRONDHEIM 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47  
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

 
Nærøy kommune 
Att. Ragnhild W. Melgård 
Rådhuset 
7970 KOLVEREID 
 

 
  

  

Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde, Nærøy kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok i e-post fra Nærøy kommune, datert 20.11.2018, ovennevnte sak til 
uttalelse vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med 
bakgrunn i Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulml). 
 
Reguleringsplanen, som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn, omfatter Brennholmen, rett 
nordøst for Abelvær. Hensikten med planen er iflg forslagsstiller «å tilrettelegge for utnyttelse av 
området til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, og friluftsområde». 
 
Det vi vil kommentere her, er de sjøarealene som planen ønsker å regulere til ulike formål. 
Det gjelder områdene VS1 og VS2 (Småbåthavn), BSB (Molo i sjø), VB (Badeområde) og VHS 
(Havneområde i sjø). 
VS1 og VS2 beskrives i reguleringsbestemmelsene 4.6.2 Småbåthavn. Her fremgår det at i 
småbåthavnen skal det være en flytebrygge m ed maksimal lengde 66m (dagens eksisterende 
flytebrygge er ca. 45m). VS2 beskrives som trafikkområde for VS1. Utover utvidelse av dagens 
flytebrygge, åpner ikke bestemmelsene for andre typer inngrep i sjøbunnen i områdene VS1 og 2.   
BSB beskrives i reguleringsbestemmelsene 3.1.4. Molo i sjø. I henhold til bestemmelsene skal det 
være en «molo for sikring av småbåtanlegg» konstruert som en steinfylling. Størrelse angis ikke, 
annet enn hva grensene i plankartet viser. Det må derfor antas at plangrensen i plankartet for BSB 
viser til maksimal utstrekning, dvs at fyllingsfoten må ligge innenfor denne.  
 
VHS beskrives i reguleringsbestemmelsene 4.6.1 Havneområde i sjø som havneområde tilknyttet 
fiskeri og havbruk. Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for inngrep i sjøbunnen, annet enn hva som 
vil være daglig bruk i forbindelse med aktiviteten. 
VB beskrives i reguleringsbestemmelsene 4.6.3 Badeområde i sjø. Iht. bestemmelsene åpnes det ikke 
for inngrep i sjøbunnen i dette området.  
 
Til sammen viser reguleringsbestemmelsene at det er relativt små inngrep som tillates i sjøbunnen, og 
som vil kunne medføre fare for konflikt med eventuelle kulturminner under vann. Dette gjelder 
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spesielt for området VB. Innenfor VHS er det allerede aktivitet i dag og reguleringen vil medføre liten 
endring. Det samme gjelder i grunnen også VS2, ettersom det allerede eksisterer et småbåtanlegg i 
dag, og den nye planen kun åpner for en mindre endring av dette. Det største inngrepet skjer med 
steinfylling for molo i BSB, men også dette er av mindre karakter dersom fyllingsfoten skal være 
innenfor grense i plankartet.  
 
Vi har i våre arkiver mye som viser tilbake til den maritime aktivitet som har vært knyttet opp mot 
fiske og bosetning i Abelvær. Vi har derimot få indikasjoner på at de nå spesifikt omsøkte 
sjøområdene ved Brennholmen har et såpass stort potensial for kulturminner under vann at det må 
gjennomføres arkeologiske registreringer. Dette knyttet opp mot de relativt beskjedne inngrep i, og 
regulering av, sjøareal i denne reguleringsplanen, medfører at vi ikke har anmerkninger til tiltaket slik 
det foreligger, utover å minne om meldeplikten. Dette innebærer at dersom det under arbeidet 
oppdages kulturhistorisk materiale under vann som kan være vernet eller fredet etter loven 
(keramikk, glass, vrakdeler, etc eldre enn 100 år), må arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kulml §14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 
utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 
 
Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene i pkt. 2.2: «Dersom det under 
arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml §14 eller §4, skal arbeidet 
straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».  
 
 

Med hilsen 
 

Bernt Rundberget 
Instituttleder 

Fredrik Skoglund 
Saksbehandler 

 
 
I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
 
 
 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune 
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NVEs uttalelses til høring og offentlig ettersyn -  Reguleringsplan - 

Fritidsboliger, GBnr 33/7 og 46, Brennholmen - Abelvær - Nærøy 

kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til reguleringsplan. 

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

Klimaet er i endring og det er derfor viktig at en planlegger klimarobust og tar høyde for forventede 

endringer. Økt havnivå og stormflo (inklusiv bølgehøyde) er en aktuell problemstilling i denne saken og 

må derfor hensynstas. Vi anbefaler at en legger tallene i DSBs temarapport «Havnivåstigning og 

stormflo- samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» av sept. 2016 til grunn for minste kotehøyde ved 

etablering av større bygge og anleggstiltak (se s. 36 i rapporten). Vi minner om at Statens kartverk 

nettopp har lansert et nytt digitalt kartverktøy for stomflo og havnivå på kartverkets portal 

«Havnivå.no». 

Nærøy kommune er godt kjent med vår holdning til utfyllinger i sjø. Vi er litt usikker på om 

planforslaget legger opp til nye utfyllinger/etablering av molo i området eller hvorvidt en bare ønsker å 

utnytte kapasiteten til eksisterende anlegg. Dersom det ønskes ny utfylling vil vi sterkt anbefale at det 

tas inn bestemmelser med krav om geotekniske vurderinger i forkant av tiltaksrealisering. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 
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Sametingets uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde, Gbnr. 33/7/46, 

Abelvær, Nærøy kommune 

 
Vi viser til deres brev av 20.11.2018 og vårt brev av 18.05.2018 til Arkitektkontoret Blom AS. 

I tråd med vår uttalels til Arkitektkontoret Blom AS, kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til reguleringsplanen. Vi ser også at aktsomhets- og 
meldeplikten er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene, hvilket vi er veldig fornøyde med. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn år 1918 er automatisk freda i følge kml. § 4 
annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. 

 
Heelsegh/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Annette Brede 
konst. ossodatdirektevra/avdelingsdirektør Raeriestæjja/Rådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:    
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av Reguleringsplan for Brennholmen 
fritidsområde - Nærøy kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde til høring og 
offentlig ettersyn. Nærøy kommunes Utvalg for drifts- og utviklingssaker, vedtok i sitt møte 
av 15.november 2018 i sak 116/18 å framlegge nevnte reguleringsforslag til offentlig høring 
i samsvar med Plan- og bygningslovens §12-10. 
Planen er utarbeidet av Arkitektkontoret Blom AS på vegne av grunneier Geir Tore Juul. 
Arealet som er satt i planlegging er på til sammen 89 daa for det meste landareal med et 
mindre innslag av areal i sjø.  
 
Planens formål 
Formålet med reguleringsarbeidet er å utarbeide en arealplan med muligheter til utnyttelse 
av området til fritidsbebyggelse, i tråd med gjeldende kommuneplan for Nærøy kommune. 
Planarbeidet skal bidra til å gi et forutsigbart grunnlag for videre godkjenning og bygging av 
fritidsboliger med tilhørende anlegg. Plangrensen forholder seg til eksisterende og etablert 
bebyggelse og anlegg på Brennholmen. 
 
Planstatus  
Området er i tråd med gjeldende kommuneplanenes arealdel og er avsatt til byggeområde 
Br-06, med arealformål fritidsbebyggelse, samt kombinerte formål i sjø og vassdrag for det 
som gjelder sjøarealet. Kommuneplanens bestemmelser fordrer reguleringsplan for tiltak 
iverksettes.  
 

Innenfor planområdet er arealene planlagt disponert til følgende formål, jf. pbl § 12-5:  
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr.1)  
Fritidsbebyggelse (1120) 
Nærmiljøanlegg (1440) 
Renovasjonsanlegg (1550) 
Molo i sjø (1587) 
Småbåtanlegg i sjø (1589) 
Fritidsbolig/Næring (1800) 
Næring/tjenesteyting (1824)  

Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr.2)  
Veg (2010)  

Midt-Norge
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Gang-/sykkelveg (2015) 
Annen veggrunn-grøntareal (2018)  
Parkering (2080) 
Vann- og avløpsnett (2140)  

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)  
LNFRareal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet (5100) 
Friluftsformål (5130)  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§12-5 nr. 6)  
Havneområde i sjø (6220)  
Småbåthavn (6230)  
Badeområde (6770)  

Hensynssoner (§12-6) 
Høyspenningsanlegg (H370) 
 
Kort om Kystverket sitt ansvar  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Kystverket skal i sitt 
arbeide ivareta nasjonale interesser og føringer. 
 

Kystverket arbeider for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet. 
  

Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning og havnesikring i 
norske havner med internasjonal trafikk (ISPS). 
 
Våre innspill og kommentarer  
Kystverket sin virksomhet er først og fremst koblet til de arealene i planer som kan sies å ha 
en virkning på sjøferdsel og -bruk. Våre kommentarer til planarbeid er i all hovedsak knyttet 
til slike forhold. Forslaget til reguleringsplan for Brennholmen fritidsboliger har blitt vurdert og 
vil etter Kystverkets oppfatning ha mindre virkning på statlige anlegg, installasjoner og 
Kystverkets generelle saksfelt. 
Vi har vurdert planforslaget ut i fra gjeldende nasjonale rammevilkår og regionale 
retningslinjer for arealbruk. Vi ser dessuten at reguleringsplanen har definerte og tydelige 
spor til kommuneplanen med målsetninger som danner utgangspunkt og grunnlag for den 
lokale arealutviklingen. 
Vi har videre vurdert forslaget i forhold til generelle krav om konsekvensutredning, samt i 
forhold til signaler og innspill gjennom de innledende planrundene for området, jfr. 
kommunens arealdel og oppstartsvarsel fra april måned i 2018. Arealbruken som er fremmet 
gjennom planforslaget, er i all hovedsak samsvarende med det som gjelder landarealet i 
kommuneplanen for Nærøy kommune. Vi anser heller ikke arealbruken som direkte 
konfliktskapende og opplever det aktuelle planframlegget å være innrettet i tråd med 
nasjonale, regionale og lokale føringer. Vi har likevel et par moment som krever nye 
vurderinger og eller justeringer av planforslaget.  

 Formålet Molo i sjø er plassert under fanen for bebyggelse og anlegg, jfr. PBL §12-5, 
nr.1 og gitt Bkode BKB, som står for Kombinert bebyggelse og anleggsformål. Vi vil 
anbefale at dette tiltaket blir tilknyttet et nytt reguleringsformål under PBL §12-5, nr.2, 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, gitt betegnelsen Molo, herav SOSI-kode 
2044 og påtegnelse SM. Tiltaket bør beskrives særlig og konstruksjonen tilpasses i 
planens vedtekter.  

 Kombinasjonsarealene Fritidsbolig/Næring er ikke beskrevet nærmere i planforslaget 
gjennom planbestemmelsene og det fremstår som en uheldig kombinasjon, der verken 
utnyttingsgrad eller utformingskrav er nedfelt. Vi foreslår at plankartet blir justert ved å 
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ta bort dette formålet og innrette planen slik planmyndigheten har foreslått i sin utredning 
i sak 116/18 og derved samle de to formålene under betegnelsen Næring/tjenesteyting. 
Det er også i rådmannens utredning foreslått en tilknyttet bestemmelsestekst til formålet. 

 Det er ikke fremmet behov for verken grunnundersøkelser eller miljøundersøkelser i 
forbindelse med moloetablering. Man mener det bør iverksettes både grunnunder-
søkelser og miljøundersøkelser før gjennomføring av planen. Slike krav bør tas inn i 
reguleringsbestemmelsene.  

 
Vi ønsker å minne om at det for tiltak i sjø, herunder også småbåthavn og flyteanlegg, kreves 
særlig tillatelse etter havne- og farvannsloven. 
 
Kystverket kan ikke se at reguleringen, utover det som er bemerket, vil medføre uforutsette 
eller negative konsekvenser og har derfor ingen ytterligere kommentarer til planarbeidet.  
Planen kan for vår del godkjennes som fremlagt med de justeringer som er tilrettelagt i vår 
saksutredning. 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Statens vegvesens uttalelse til Reguleringsplan for Brennholmen 

fritidsområde - Nærøy kommune - Høring og offentlig ettersyn 

Viser til oversendelse datert 20.11.18 der vi oversendes forslag til reguleringsplan for 

«Brennholmen fritidsområde». Planområdet ligger like øst for Abelvær i Nærøy kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse, 

småbåthavn og aktiviteter tilknyttet dette. Fartsgrensa på stedet er 80 km/t og strekningen 

er registrert med årsdøgntrafikk (ÅDT) på 650 kj/dgn. 

 

Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som 

vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på 

vegne av staten.  

 

Vår uttalelse: 

Statens vegvesens interesse i planarbeidet er knyttet til spørsmål vedrørende trafikksikkerhet 

og framkommelighet på fv. 768 som går gjennom planområdet. Vi viser til vår uttalelse ifm. 

planoppstart (01.06.18) der vi er opptatt av å ikke legge til rette for økt trafikk av 

gående/syklende langs fylkesvegen som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Vi har på 

dette grunnlag anbefalt at det planlegges gangforbindelse mot Abelvær som vi antar vil være 

et turmål for gående fra Brennholmen.  Vi ser at en internt planområdet skal anlegge interne 

stier som skal være gruslagt. Dette mener vi er viktig for å begrense trafikken av gående på 

fylkesvegen. Vi mener at det i reguleringsbestemmelsene bør stilles krav i form av 

rekkefølgebestemmelse om at « tursti/gangveg mellom parkering SPA1 og adkomstveg på 

vestsiden av Brennholmen skal være etablert før brukstillatelse til fritidshus gis. 

 

 

 



  

 

 

2 

Saksbehandler i Nærøy kommune gjorde oss oppmerksom på at trafikktallet (650) som vi 

benytter er for høgt ute på Abelvær.  Vi er ikke uenig i at trafikkmengden på Brennholmen 

trolig er lavere enn 650 da våre tellinger på denne veglenken baserer seg på tellepunkt 

nærmere fv. 769.   

I planbeskrivelsen er det tatt til orde for å redusere generell fartsgrense 80 km/t som et 

trafikksikkerhetstiltak for å tilpasse vegstrekningen til ny situasjon med fritidsområde nært 

vegen. Vi er ikke ukjent med at forslagstillere fremmer forslag om å sette ned hastigheten 

og på generelt grunnlag mener vi dette mange steder medfører at en innfører redusert 

framkommelighet og flytter ansvar/kostnader fra private utbyggerinteresser over på vegeier. 

Vi mener stedlig fartsnivå bør vurderes ut fra nøytrale kriterier, mest mulig uavhengig av 

enkelte utbygginger. Vanligvis er det også slik at det den part som påfører ulempe som vil 

måtte forestå avbøtende tiltak. 

 

Vi har ingen øvrige merknader. 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

Seksjonsleder Risvik Geir Halvard 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Fylkeskommunens uttalelse til høring 

reguleringsplan for Brennholmen i Nærøy 

 

Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad om dispensasjon som nevnt 

over. 

 

Vi har tidligere uttalt at vi ser det som positivt at det planlegges for en 

konsentrert utbygging i et område med eksisterende infrastruktur og nærhet til 

eksisterende bebyggelse i Abelvær. 

 

Denne planen gir en mulighet til å etablere et hyttefelt i eksponert 

kystlandskap hvor det legges særlig vekt på tilpassing til terreng og landskap. 

Nøyaktig plassering av den enkelte hytta i terrenget blir viktig for å sikre minst 

mulig synlighet og eksponering av bebyggelsen. I tillegg til den planlagte 

nedskalering av tillatt størrelse, bør det også settes krav om utforming og 

fargevalg som best mulig ivaretar landskapshensyn. 

 
 

Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner 

Trøndelag fylkeskommune, ved seksjon kulturminner, har mottatt ovennevnte høring  

for å vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner i området. 

 

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med 

automatisk fredete kulturminner i forbindelse med den omsøkte planen. 

 

Vi har derfor ingen spesielle merknader, men minner om den generelle aktsomhets- og 

meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle 

komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, skal arbeidet stanses og 

Trøndelag fylkeskommune varsles. Denne beskjeden må formidles til de som skal foreta 

de konkrete arbeidene. 

 

Saken er oversendt NTNU, Vitenskapsmuseet, som rette myndighet for forvaltning av 

kulturminner under vann i Midt-Norge. De vil avgi egen uttalelse. 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 

Dokumentnr.: 201843464-8 side 2 av 2 

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag 

fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 
 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim    Sigurd Kristiansen 

Seksjonsleder     Rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

Kopimottakere:  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN  
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka  
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REGULERINGSPLAN FOR 
 

Brennholmen fritidsområde 

DEL AV GNR. 33 / BNR. 7 og 47 på Abelvær 
NÆRØY KOMMUNE 
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Oppdragsgiver 

Geir Tore Juul, Abelvær 
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1 Bakgrunn for planarbeidet 
 
1.1 Brennholmen på Abelvær 
Eiendommen eies av Geir Tore Juul, som er gårdbruker på Abelvær. 
Reguleringsområdet ligger på Brennholmen, like Abelvær som har gode service- og 
aktivitetstilbud. Abelvær består i dag av et konsentrert bygningsmiljø, med en blanding av 
næring, industri, off. bygg og boliger. Mange eldre boliger som benyttes i dag til fritidsbolig.  
Brennholmen er tilgjengelig via fylkesveg 768, og det anløper også hurtigbåt til kai på 
Abelvær. Reguleringsområdet utgjør et areal på ca. 89da. 
 
1.2      Formålet med reguleringsendring 
Formålet med reguleringsarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som gir mulighet til 
utnyttelse av områder på Brennholmen til fritidsbebyggelse, med hjemmel i gjeldende 
kommuneplanen for Nærøy kommune. 
 
Planarbeidet skal bidra til å gi et forutsigbart grunnlag for videre godkjenning og bygging av 
fritidsboliger med tilhørende anlegg innenfor planområdet. Plangrenser forholder seg også til 
etablert bebyggelse og anlegg på Brennholmen,  
 
1.3     Planprogram 
Da formål og omgang av utbygging i reguleringsområdet er avklart gjennom arbeidet med og 
vedtak for gjeldende kommuneplanen, er det ikke stilt krav til planprogram. Det er ikke behov 
for en konsekvensutredning, men konsekvensvurderinger for aktuelle tema/ områder inntas 
som en del av planarbeidet og i reguleringsbeskrivelser. 
 
1.4  Planlegger 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektkontoret Blom as, v/ Roy M. Blom,  
Tlf: 951 55 234, e-post: roy@arkitektblom.no , Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos. 
 
Planlegger har sammen med grunneier gjennomført befaringer i hele det aktuelle området, 
gjennomført forhåndskonferanse med planavdelingen på Nærøy kommune, og innhentet 
relevante opplysninger om eksisterende plangrunnlag og aktuelle sektorinteresser. 
 
 
2 Planprioriteringer  

 
2.1  Område for fritidsbebyggelse  
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utbygging av fritidsboliger med 
tilhørende aktivitetsareal og anlegg.  
Planen får benevnelsen Brennholmen Fritidsområde.  
Reguleringsplanen har plan-ID 2018005. 
 
2.2 Bebyggelse, infrastruktur og landskap 
Nye hyttetomter og bebyggelse må sees som en forlengelse av bebyggelsen i Abelvær, men 
vil også være den første mer konsentrerte bebyggelsen når en kommer bilveien ut mot 
Abelvær. Bebyggelsen vil ligge eksponert ved fylkesvegen, og i et kystområde med et 
sjønært klima med varierte værforhold.  
Eksisterende avkjørsler fra fylkesveg endres ikke som en følge av planen. Adkomstveg til 
nye tomter arronderes innenfor eksisterende topografi, og tilknytning eksisterende veg 
innenfor planområder. 

mailto:roy@arkitektblom.no
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Tomter for fritidsbebyggelse anlegges på områder hvor det er fastmark og delvis noe 
myrlendt mark. Planområdet for øvrig består lavere vegetasjon som kystlynghei/ kulturmark, 
med et belte av høyere vegetasjon/ trær mot område for småbåthavn.  
 
Ny bebyggelse på Brennholmen vil ligge på et område hvor en må forvente at bebyggelsen 
blir visuelt eksponert i landskapet. Byggeområder blir topografisk tilpasset og opparbeidet 
med intern stier/ veg, grøfter og tekniske anlegg. Området er befart, og anleggelse av veger, 
tekniske anlegg og tomter for bebyggelse er plassert mellom mindre høydedrag. 
       
  
3 Planstatus og planutforming  
 
3.1 Plangrunnlag 
Planområdet inngår som område avsatt til fritidsbebyggelse BR-06 i gjeldende kommuneplan 
for Nærøy kommune. 
 
3.2 Opplegg for informasjon og medvirkning 
Alle berørte naboer og aktuelle sektorinteresser har fått kunngjøring om planoppstart tilsendt 
med områdekart. Planarbeidet er kunngjort i media i hht krav i PBL, samt på Nærøy 
kommunes sin nettside. 
 
Det er ført dialog med eksisterende nabo på området for praktiske avklaringer, og det er for 
øvrig ikke mottatt merknader fra naboer til området.  Bygging av molo og utvidelse av 
kapasitet på eksisterende småbåtanlegg er ønsket fra båtforeningen, og forankret hos 
planmyndigheter. 
 
3.3  Kunngjøring – innspill - medvirkning 
Innspill fra aktuelle sektormyndigheter er mottatt ifm. kunngjøring om oppstart. Slik 
planforslaget fremlegges mener planlegger at planen skal gi en balansert etterbruk innenfor 
det fremlagte plandokumenter.  
Innspill fra sektormyndigheter refereres her som en oppsummering av hovedpunkter i 
mottatte innspill, og det henvises for øvrig til fullstendige merknader fra hver enkelt 
sektormyndighet.  
 
Følgende innspill har kommet etter kunngjøring, med påfølgende kommentar fra planarkitekt: 
 
N.T Fylkeskommune, avd. for kultur og regional utvikling, brev dat. 04.06.18 
Planfaglig uttalelse: 
- Tiltaket er i tråd med overordnet plan. Konsentrert utbygging av ny bebyggelse og 

fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse har tidligere blitt anbefalt fra vår side ifm 
innspill til kommuneplanprosessen i Nærøy. 

- Allmenhetens tilgjengelighet til badeområde, småbåtanlegg og strandsonen for øvrig bør 
inngå som en del av planleggingen, slik at de planlagte tiltakene om mulig ikke medfører 
unødvendig privatisering i strandsonen.  

- Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet, med det tas 
forbehold om at det kan bli behov for befaring i forbindelse med høring av 
reguleringsplanen. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten eter § 8 i 
kulturminneloven. 
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Planarkitektens vurdering: 
 Regulerte tiltak i plankart og bestemmelser er i tråd med kommuneplanen, og 

tilgjengelighet og fasilisering for allmenheten er medtatt i reguleringsforslaget. 
 Det er ikke registrert kulturminner i området eller i kulturminnebasen. 

Aktsomhetsplikt og krav til varslingsplikt ved registrering av kulturminner er tatt inn 
i planbestemmelser.  

 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev dat. 04.08.2017 
 
Landbruksavdelingen 
- Brennholmen er den del av et større kulturlandskapsområde på Abelvær som inngår i 

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, hvor det er beskrevet som et helthetlig 
kystlandskap. På Brennholmen er det også registrert kystlynghei med verdi viktig, jf. 
Naturbasen. Det er en utvalgt naturtype, hjemlet i naturmangfoldloven av 7.5.2015, og er 
dermed gitt et større fokus i etterkant av kommuneplanen. For å ivareta kystlyngheiene 
som naturtype og opprettholde dem som et godt vinterfôr trengs skjøtsel i form av beiting 
og brenning. Ny utbygging i området plassert spredt i terrenget kan hindre en effektiv 
utnyttelse av utmarka til beiting og lyngbrenning. Av naturbasen fremgår det at lokaliteten 
ikke er i bruk til beite i dag, og at det ikke er tegn etter lyngsviing. Som skjøtselstiltak 
anbefales det der at området ryddes og at det blir startet opp med beite og lyngsviing for 
å hindre videre gjengroing. For å bevare og vedlikeholde kulturlandskapet, vil det være 
viktig å gjøre konkret vurdering av hvor mange fritidsboliger området tåler, samt søke 
løsninger som ivaretar kulturlandskapskvalitetene, herunder samlet bebyggelse. 
Vurdering av dette må framgå av planforslaget. 
 
Planarkitektens vurdering: 

 Som utgangspunkt forholder planarbeidet seg til gjeldende kommeplan for 
Nærøy, og vi antar at forholdet til kystlandskapet og registrert kystlynghei er 
vurdert her. Iflg grunneier har området aldri blitt brukt til beitemark, og det er 
ikke i hans tid ikke foretatt lyngsviing på Brennholmen. En har heller ikke noe 
historisk erfaring på at området er utsatt for gjengroing, men er klar over at det 
kan være kvaliteter her som er verd å ta hensyn til. Grunneier vil allikevel ved 
skjøtsel av området kunne ha god kontroll på dette. 

 Å starte lyngsviing anses å være risikofylt i forhold til eksisterende og fremtidig 
bebyggelse på holmen. Det er ikke er planer om å benytte området som 
fremtidig beiteområde, og det vil heller ikke være forenelig med eksisterende 
og planlagt bruk av området. Det er selvfølgelig mulig å aktualisere beiting 
som et tiltak frem i tid, og innenfor et avgrenset område. 

 Det er ved arrondering av veger, anlegg og tomter så langt det er mulig 
forsøkt å ta hensyn til landskapskvaliteter, og øvrige LNFR-områder vil bli 
liggende uberørt. Det er i bestemmelser inntatt krav til å bevare naturkvaliteter 
ifm. bygg og anlegg på området. En mener derfor at det er tatt tilstrekkelig 
hensyn til anmerkede forhold, og det finnes også mulighet for avbøtende tiltak 
mot gjengroing fremover i tid hvis dette aktualiseres. 

 
 
Klima og miljø 
- Regulering til fritidsbebyggelse er i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er samtidig 

viktig at det søkes løsninger for plasseringen av de enkelte fritidsboligene og 
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adkomstveier og annen infrastruktur slik at verdiene i området ivaretas i størst mulig 
grad.  

- Hele holmen ligger innenfor 100-metersbelte langs sjøen, og det skal her tas særlige 
hensyn til natur, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det er 
viktig at det planlegges med høy utnyttelsesgrad på de deler av holmen det bebygges, og 
det bør tas spesielle landskapsmessige hensyn ved lokalisering av bebyggelse. 
Småbåthavn kan dekkes gjennom eksisterende anlegg, og planen bør tilrettelegge med 
stier og allmenne friområder. 
 
Planarkitektens vurdering: 

 Brennholmen tilgrenser strandsonen på alle sider og fremstår som et lett kupert 
landskapsplatå med brattere terreng ned mot sjøkanten og eksisterende anlegg 
på holmen. Atkomstsituasjonen, topografien og avstand til strandsonen danner 
således utgangspunkt for arrondering av veger og tomter i planen. Vegprofiler er 
langt naturlig mellom lave høydedrag som er i planområdet, og høydedrag er 
prioritert som landskapsområder.  

 Brennholmen er visuelt eksponert fra vegen inn mot Abelvær og ligger værmessig 
åpen i alle retninger. En legger opp til formingsregler som skalerer ned 
bygningsvolum gjennom å reduseres maksimum BYA i forhold til 
kommuneplanens arealramme på 200m2 BYA, samt å gi anledning til å dele 
bebyggelsen opp i mindre byggevolum, slik den varierte bebyggelsen på Abelvær 
også fremstår.  

 Stier er planlagt i traseer det naturlig vil være ferdsel, slik at opparbeide stier 
reduserer belastning på øvrig kulturlandskap. Den planlegges også tilkomst, 
parkering og tilrettelegging for allment friluftsliv på Brennholmen 

 
Samfunnssikkerhet 

- Det forutsettes at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet 
jf. Plan- og bygningslovens § 4-3. ROS-analysen skal legges ved i saken og 
synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak 
som hjemles i planbestemmelser. 

 
Planleggers vurdering: 

 Det henvises til vurderinger i planbeskrivelsen og vedlagte ROS-vurdering. 
 
Sametinget, datert 18.05.18 
- Sametinget hare ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at 

det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle områder. Det 
henvises for øvrig til varslingsplikt iht. KML § 8 hvis det oppdages kulturminner under 
arbeider på området. 

 
Planleggers vurdering: 

 Det er ikke registrert kulturminner i området eller i kulturminnebasen. 
Aktsomhetsplikt og krav til varslingsplikt ved registrering av kulturminner er tatt inn 
i planbestemmelser.  
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Statens Vegvesen, Plan- og trafikkseksjonen, brev dat 01.06.18 
- Vi mener det bør planlegges gangforbindelse som tillater gående/ syklende å bevege seg 

fra Brennholmen til Abelvær sentrum med minst mulig ferdsel langs fylkesvegen. På 
Brennholmen bør det etableres gangstier som tillater ferdsel mellom hytter, og fra hytter 
til småbåtanlegg uten å gå på fylkesvegen. Ny hyttebebyggelse må tilknyttes allerede 
eksisterende avkjørsler på øya. 

 
Planleggers vurdering: 
 Intensjonen med gangforbindelse til Abelvær bør tas med i fremtidig rullering av 

kommuneplanen. Et tiltak som Statens Vegvesen har myndighet til å vurdere, er å 
redusere fartsgrensen inn mot Abelvær, eks. fra 80 til 60km/time, med start like før en 
kommer til Brennholmen. Det kan være et avbøtende trafikksikkerhetstiltak. 

 Øvrig innspill løses innenfor planområdet. Det benyttes kun eks. avkjørsler, og det er 
innregulert gjennomgående tursti fra atkomstside mot Abelvær, via hytteområdet og 
tilsluttet småbåtanlegg. Ellers er det regulert tilstrekkelig frisikt iht. lokal fartsgrense i 
området. Redusert fartsgrense langs området kan vurderes som avbøtende tiltak.  

 
 
Kystverket, brev dat. 04.06.18 
- Kystverket anliggende er først og fremst knyttet til sjøareal og sjønære areal som kan har 

virkning på ferdselsmessige forhold. Vi har ingen kommentar til planavgrensningen.  
Reguleringsarbeidet må innrettes seg til grenseflate mot sjø i Statlige retningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Vi presiserer at beslutninger bør 
grunngis og forslagstillerens opplysningsplikt i oppstarts varsel vedrørende planens miljø- 
og samfunnspåvirkning i tillegg bør beskrives. Ut over dette har man ikke andre innspill til 
kommende regulerings av Brennholmen. 

 
  Planleggers vurdering: 

 Etablert ferdsel på sjøen langs Brennholmen påvirkes ikke vesentlig av tiltaket. 
Eksisterende kai og landanlegg for havbruk endres ikke, men etablering av molo 
og noe økt trafikk fra småbåtanlegg kan forventes. Selv om sundet nord for 
Brennholmen er relativt smalt, er det oversiktlig og ikke vesentlig trafikkert. 
Områder tilknyttet friluftsbruk er avgrenset til indre og grunnere områder på 
Brennholmen, og vil ikke være i konflikt med ferdsel på sjøen.  

 
 
NTE Nett as, mail dat 16.05.18 
- NTE har ingen merknader til planarbeidet, men har innspill til videre planarbeid. NTE har 

etablert og drifter strømnettet i området, og gjør oppmerksom på at det i dette 
planforslaget må tas høyde for de anlegg som det er nødvendig å etablere og drifte. Vi 
forutsetter at strømforsyningsanleggene blir ivaretatt i reguleringsplanarbeidet, og gjør 
oppmerksom på at eks. anlegg sannsynligvis ikke er tilpasset nytt behov. 

 
 Planleggers vurdering: 

 Eks. strømforsyningsanlegg ivaretas i reguleringsplan med bestemmelser. Det er 
etablert kontakt mellom grunneier/ utbygger og NTE vedr. aktuelle behov for 
kapasitetsøkning. 
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NVE, brev dat 15.05.18 
- NVE har oversendt et generelt innspill og informasjon knyttet til saksområdene flom-, 

erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, samt 
anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 

 
Planleggers vurdering: 

 Innspill fra NVE vurderes i vedlagte ROS-vurdering for området. 
 
 
3.4 Planens innhold 
I reguleringsarbeidet er gjeldende kommuneplan lagt til grunn.  
Reguleringsplanen omfatter plankart, reguleringsbestemmelser, beskrivelser hvor aktuelle 
konsekvensvurderinger er inntatt i planbeskrivelsen. Det er utarbeidet ROS-vurdering for 
området.  
 
3.5 Avgrensing av planområdet 
Planavgrensninga er lagt i forhold til kommuneplanen og naturlig arrondert i forhold til 
eksisterende eiendomsgrenser, hovedveg og sjøkanten. 
 
3.6 Tomtegrenser 
Det er i dag to rettighetshavere til grunneiendom på Brennholmen. Planen forholder seg til 
eksisterende eiendomsgrenser, og nye fremtidige tomter for fritidsboliger blir oppmålt iht. 
digitalt plankart. 
 
3.7 Planprinsipper 
Området er befart for registrering av eksisterende situasjon og vurdering av momenter som 
har betydning for arrondering av tomtegrenser, nye tomter, veger og anlegg i området 
 
Det foreligger digitale kartgrunnlag og 1M koter på området, samt for eks. komm.tekniske 
ledninger og el.anlegg på Brennholmen. Det legges til grunn at veger og tekniske anlegg 
planlegges og utformes slik at de tilpasses i med utgangspunkt i topografi og vegetasjon i 
området. 
 
Planarbeidet medfører ikke umiddelbare krav til ny oppmåling/ kartforretning av 
tomtegrenser, men gir en videre mulighet til dette iht. planlagte grenser i reguleringsplanen. 
 
 
4 Dagens situasjon  
 
4.1  Dagens arealbruk 
Dagens område er opparbeidet med veger/ tekniske anlegg tilknyttet eksisterende 
næringsrelatert bebyggelse og småbåtanlegg på Brennholmen. 
Det er etablert to separate avkjørsler tilknyttet fylkesvegen, til småbåthavn og til anlegg for 
fiskeri og havbruk. 
Området for øvrig er i stor grad uberørt kystlyngmark og med noe høyere vegetasjon i et 
belte mot området for småbåthavn. 
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4.2 Tekniske anlegg 
Det foreligger eksisterende vannledning i området, med kapasitet til å tilkoble nye 
tomter/fritidsbolig. Det må etableres et nytt avløpsanlegg for fritidsboliger, før det bygges på 
området. Områder for kommunaltekniske anlegg reguleres inn i den nye planen, og tekniske 
traseer følger fortrinnsvis vegsystemet i området. 
Det er etablert el-tilførsel inn på Brennholmen, og anlegget videreføres som nedgravde 
lavspentkabler ut til nye byggeområder. 
 
4.3 Vegstruktur 
Etablert vegstruktur og avkjørsler endres ikke som følge av planen, men får utvidet bruk. Det 
etableres ny vegtilførsel til fritidsboliger, og en gjennomgående gangveg/ tursti gjennom 
området som gir tilknytning til ulike områder på Brennholmen uten å benytte fylkesveg. 

 
 

5 Konsekvensvurdering 
Med utgangspunkt i en beskrivelse av miljø- og samfunnsforhold gis her en vurdering av 
virkninger som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn. Det henvises også til 
innledende vurderinger knyttet til innspill fra sektormyndigheter, samt egen ROS-vurdering: 
 
5.1 Grunnforhold/ ROS-vurderinger 
Det er ifølge NGU`s database ikke registrert risiko for ras eller tidligere hendelser i 
eksisterende tomte-/byggeområder på Brennholmen. Grunnen består av fjellgrunn med 
grunnlent mark og myrterreng. 
Plandokumenter vedlegges en egen ROS-vurdering. Det er ikke registrert risikoområder som 
har betydning for gjennomføring av tiltak etter planen. 
 
5.2 Naturens mangfold 
Det henvises innledningsvis til utdypende vurdering ifm. vurdering/ tilsvar på innspill fra 
sektormyndigheter. 
En er kjent med at det foreligger spesielle miljøregistreringer i planområdet, og dette gjelder 
også generelt for en del andre området utover mot Abelvær. På Brennholmen er det også 
registrert kystlynghei med verdi viktig, jf. Naturbasen. Det er en utvalgt naturtype, hjemlet i 
naturmangfoldloven av 7.5.2015, og er dermed iflg. sektormyndigheter er gitt et større fokus i 
etterkant av kommuneplanen.  
Reguleringsarbeidet må også forholde seg til de vurderinger som tidligere er foretatt ifm. 
kommuneplanarbeidet, og de erfaringer grunneier og kommunens planmyndighet har bidratt 
med, og de registreringer som er foretatt på befaringer ifm. planarbeidet. 
 
En mener at planen tar vesentlige hensyn til miljøregistreringer, men må også legge til grunn 
at evt. skjøtsel av området i form av lyngsviing eller beiting for å hindre nedgroing av området 
aldri har vært aktualisert, eller vil være naturlig å gjennomføre fra grunneieren. 
 
En har i planutforming og planbestemmelser hensyntatt det en mener kan gjøres av 
reguleringer ved utforming av området, med hensyn til lokale naturverdier. Utvikling av 
området må også sees på som en naturlig fortetting av det nærmeste områder mot eks. 
bebyggelse på Abelvær, tilknyttet etablert infrastruktur og fylkesvegen. Da vil en prioritert 
bruk av dette området for fritidsbebyggelse være naturlig, og måtte avveies opp mot det 
samlede naturmangfoldet i et større områdeperspektiv mot og rundt Abelvær-samfunnet. 
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En mener at prinsippene i Naturmangfoldloven skal i framlagte planforslaget samlet sett 
være innenfor forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. 
 
5.3 Friluftsområder 
Det reguleres ett friluftsområde langs strandkanten, som kan kultiveres og brukes til bading 
og rekreasjon. Friluftsområdet vil ha naturlig og allmenn tilkomst via veger og stier i området. 
Det kan også tilrettelegges parkering mot, samt fasiliteter i disse områdene. 
 
5.4 Kulturminne  
Det er ikke registrerte kulturminner i området, og dette bekreftes av aktuelle 
sektormyndigheter. Aktsomhets- og varslingsprinsippet er inntatt i planbestemmelser 
 
5.5 Reindrift 
Det er ikke registrert reindriftsinteresser tilknyttet planområdet. 
 
5.6  Jordvern og landskap 
Ny arealbruk berører ikke landbruksområder og vil ikke være i konflikt med jordvernet. 
Området er heller ikke registrert som dyrkbar jord. Opparbeidelse av hyttetomter og bygging 
av hytter vil ikke medføre noe fjerning av eksisterende trær og vegetasjon, og byggeområder 
består i stor grad av grunnlendt fjell og på myrlendte områder. Forholdet til evt. lyngsviing og 
beiting er kommentert tidligere. 
 
5.8 Forurensing 
Gjennomføring av tiltak etter planforslaget forventes ikke å medføre forurensing.  
VA-anlegg tilknyttes kommunale anlegg, evt. etableres som private anlegg. Alle anlegg skal 
godkjennes og bygges iht. krav satt av aktuell forurensningsmyndighet, før det kan etableres 
avløp fra nye fritidsboliger. 
 
5.8  Arkitektonisk utforming 
Bebyggelsen er gitt formingsregler som vil gi en noe nedskalert bebyggelse, og ivareta 
forholdet til øvrige omgivelser.  Fritidsboliger kan utformes i tråd med dagens behov og 
variasjoner innenfor marked for fritidsboliger. 
 
5.9  Undersøkelser 
Det anses ikke å være behov for ytterligere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. 
 
 
6 Redegjørelse for planen etter tiltaket 
 
6.1  Formål og virkning etter planen. 
Hovedformålet med planarbeidet er å etablere mulighet for grunneieren til å benytte utmarka 
som næringsbasert tilleggsinntekt i tillegg til øvrig gårdsdrift, gjennom en reguleringsplan for 
salg av tomter til fritidsbolig-formål.  
 
Planen forholder seg til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale 
planer som er relevante i forhold til tiltak etter planforslaget. Det forutsettes at tiltak etter 
planen videre godkjennes innenfor vedtatte plandokumenter, og iht. relevante lover og 
forskrifter for øvrig.  
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Hvis planen ikke realiseres vil det medføre en redusert inntektsmulighet for gårdsbruket 
fremover, og et lavere tilbud på fritidsboliger tilknyttet utviklingen av Abelvær-samfunnet. 
 
6.2 Gjennomføring 
Tiltak etter vedtatt planendring forventes gjennomført innenfor en tidsperiode på ca. 2 - 6 år.  
 
6.3 Framdriftsplan 

Det er gjennomført følgende planprosess: 
2018 
April  Forberedende registreringer, befaringer, nabodialog,  
  Oppstartsmøte hos planavdelingen Nærøy kommune 
Mai-juni Kunngjøring oppstart av planarbeidet, høringsperiode, planskisser 
Aug Befaring, registrering av innspill/ merknader, merknadsvurderinger, planutkast 
Sept-okt Bearbeiding plangrunnlag, utarbeidelse plandokumenter 
 
Det legges opp til følgende videre framdrift for planprosessen: 
 
Okt-nov Kommunal behandling av planforslag,  
Nov-des Utlegging til off. ettersyn 6-8 uker 
2019 
Jan-feb Behandling av merknader, retting, 2. gangs behandling 
Mars  Stadfesting av planen i kommunestyret, kunngjøring av ferdig plan 
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Nærøy kommune      Vedtatt dato: 

        Dato for siste mindre endring:  

 

Reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde  

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering 
 

PlanID 5051_2018005 

Saksnummer 2018/409 

Dato: 19.11.18 

Dato for siste revisjon: 29.01.19  

1. Planens hensikt 
Området omfatter hele øya Brennholmen på Abelvær, tilsluttet fylkesveg 768. Formålet med planen 

og bestemmelsene er å fastlegge utnyttelsen av eiendommene med hensyn til fordeling av arealer til 

eksisterende arealbruk og fremtidig hytteområde med fellesareal, anlegg og friluftsområder. 

Planområdets areal er på ca.89 da.  

 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Byggesøknad  
I forbindelse med byggesøknad skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser 

plassering av hytte, uthus, anneks, forstøtningsmurer og p-plasser. Det skal vedlegges terrengprofil 

som viser bygningers plassering i forhold til eksisterende terreng og oppfylt terreng.  

Plassering av bebyggelsen skal forholde seg til plan- og bygningsloven, innenfor tomtegrenser og 

byggelinjer angitt i planen.  

2.2 Kulturminner 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. Hvis det under bygge- og anleggsarbeider i marken kommer 

fram gjenstander eller andre spor som vises eldre aktivitet i området, må arbeidet stanse og melding 

sendes Sametinget og NT Fylkeskommune omgående, jr. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget formidles videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Dersom det under arbeidet i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 

eller § 4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

2.3 Universell utforming 
Ved utbygging veger, fellesareal, m.m. skal dette i størst mulig grad utformes slik at disse kan brukes 

på like vilkår av flest mulig. 
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2.4 Estetikk 
Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske hensyn og landskap mht. 

plassering, og utforming og fargevalg. Bygninger skal legges naturlig inn i terrenget.   

2.5 Miljø  
For å sikre et rent havneområde skal det tas særlig hensyn til miljøet. Båtpuss skal foregå på en 

forsvarlig måte, bunnstoff skal samles opp og leveres til godkjent mottak.  

Ved utfylling i sjø skal det innhentes tillatelse fra forurensningsmyndighet.  

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

3.1.1 Fritidsbebyggelse  
Området skal benyttes til fritidsbebyggelse.  

Bygningene skal ha saltak eller pult-tak, og takvinkel kan være mellom 0 - 35grader. Bygninger skal 

ligge lavest mulig i terrenget, og synlig del av ringmur skal ikke overstige 60 cm. 

Farger og materialvalg på fritidsbolig og tilhørende bygninger skal bestå av nøytrale farger eller 

naturfarger. 

Maksimal samlet bebygd areal per tomt er BYA 175 m2, inkludert anneks og uthus. Anneks og uthus 

skal være tilpasses fritidsboligen i form, arkitektur og materialvalg. Maksimal mønehøyder skal ikke 

overstige 6 meter målt fra gjennomsnittlig terreng rundt fasader. Det skal opparbeides minimum 1 

biloppstillingsplass pr. fritidsbolig som inngår i beregning av BYA på tomt. 

Det er tillatt ikke oppføre gjerde rundt tomta.  

Det tillates ikke planering i større omfang enn det er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av 

bebyggelsen. Den ubebygde delen av tomta skal holdes i en slik stand at det ikke virker skjemmende 

for omgivelsene 

3.1.2 Nærmiljøanlegg 
I områdene BNA er det tillatt å opparbeide stier og plasser, samt etablere faste benker og bord med 

takoverbygg.  

3.1.3 Renovasjon 
I områdene BRE kan det etableres felles anlegg for renovasjon for tilknytning til kommunal 

renovasjon. 

3.1.4 Molo i sjø 
Molo for sikring av småbåtanlegg etableres av steinfylling iht. planen 

3.1.5 Småbåtanlegg land  
Område BUN, småbåtanlegg land, kan benyttes til lagring av utstyr og båter tilknyttet småbåthavn og 

brygger tilknyttet småbåtanlegget. 

I området kan det etableres et fellesbygg for opphold og lagring. Bygget skal ikke anlegges med 

lavere golvnivå enn kote +3 m.h.o. (NN2000). Maksimalt samlet bebygd areal for felles bygg skal ikke 

overstige 75m2 BYA, og mønehøyder skal ikke overstige 4,5 meter målt til gjennomsnittlig terreng 

rundt fasader.  
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I området kan det anlegges faste dekke og anlegg for båtopptrekk fra sjø. 

3.1.6 Næring/tjenesteyting  
Området BKB skal nyttes til næring/tjenesteyting herunder fiskeri og havbruk. Maksimal samlet 

bebygd areal er BYA = 30 %.  

Maksimal gesimshøyde er 7 m. Maksimal mønehøyd er 9,5 m. Høyder måles fra gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng ved bygning. Ny bebyggelse skal ikke anlegges med lavere golvnivå enn kote +3 

m.o.h (NN2000).    

3.1.7 Energianleggnett  
Det kan etableres ny trafo tilknyttet el.anlegg i området.  

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Veg 
Avkjørsel til planområdet er eksisterende avkjørsler fra veg SVG1 fylkesveg 768. Områder mellom 

fylkesveg, planområdet og sjøen er angitt som SVG, annen veggrunn/ grøntareal. 

Veg SV2 fra Fv. 768 til er felles atkomstveg til BKB og friluftsområde områdene BT, BNF, BFR og 

rettighetshavere på Brennholmen. 

Veg SV37 er felles atkomstveg for oppsittere og besøkende til tomtene 1 – 12 i område BFR. 

Regulerte veger innenfor planområdet dimensjoneres med vegbredde 5,0 m inkl. skulder og grøft. 

Byggelinje fra regulerte veger skal være 8,0 m målt fra senter linje veg. 

3.2.2 Annen veggrunn – grøntareal  

Arealet er avsatt til annen veggrunn – grøntareal.  

3.2.3 Gangveg- sykkelveg  
SGS 1 og SGS 2 skal opparbeides som gangveger/ turstier med fast gruset dekke, som vist i planen. 

Gangveger skal anlegges som marksti, tilpasset stedlig topografi i området.  

Gangveger skal være åpne for allmennheten.  

3.2.4 Parkering  
SPA1 og SPA2 kan opparbeides som felles parkeringsanlegg for alle oppsittere og besøkende til 

planområdet og tilgrensende badestrand. 

SPA 3 skal opparbeides med minimum 1/2 gjesteparkering pr. tomt, som felles parkeringsareal for 

tomteeiere og besøkende. 

SPA 4 er felles parkeringsområde tilknyttet småbåthavn og fritidsbebyggelse Brennholmen. 

Ved planering av veger og plasser i området skal opprinnelig terrengform i området så langt som 

mulig bevares. Grøfter for tekniske anlegg, skjæringer/fyllinger og annet areal som blir berørt skal 

pusses til.  

3.2.5 Vann- og avløpsnett 
Område SVA er trasé/ område for kommunaltekniske ledninger og anlegg. 

Ledninger for teknisk infrastruktur legges primært i grunnen. Grøfter skal fylles igjen og planeres.   
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3.2.6 Molo  
Molo for sikring av småbåtanlegg etableres av steinfylling iht. planen. Det må gjennomføres 

geoteknisk vurdering i forkant av realisering av molo.  

 

4.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

4.5.1 LNFR-formål  
Områder L1-7 er LNFR-områder. Ved opparbeidelse av anlegg og bebyggelse i området skal det tas 

hensyn til kulturmarka, og randsoneområder mellom kulturmark og anlegg skal revegeteres.  

Vegetasjon skal holdes ryddet for krattvegetasjon.  

4.5.2 Friluftsformål 
Område LF er avsatt til friluftsområder for allmenn bruk. Området kan kultiveres slik at det 

tilrettelegges mot bading og friluftsliv.  

 

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

4.6.1 Havneområde i sjø 
Område VHS er havneområde tilknyttet fiskeri og havbruk.  

4.6.2 Småbåthavn  
VS1 skal benyttes til småbåthavn i form av flytebrygge for mindre båter. Anlegget skal ha feste i 
eksisterende molo. Maksimal lengde på småbåthavn er 66 meter. Minimum 4 båtplasser skal 
avsettes til allmennheten. Det kan etableres brygge for utsetting av kano/kajakk.  
 
VS2 er trafikkområde for småbåthavn.  

4.6.3 Badeområde sjø 
Område VB er avsatt til badeområde i sjø. Strandsonen kan her kultiveres for bedre tilgjengelighet og 

brukskvalitet. 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6) 

5.1 Frisikt  
Innenfor frisiktsone for veg SV1 skal det være frisikt som vist i planen, i en høyde på 0,5 meter over de 

tilstøtende veiers planum.  

6. Rekkefølgebestemmelser  

6.1 Før bebyggelse tas i bruk 
Før nye hytter i planområdet tas i bruk, skal felles adkomst og parkering for fritidsboliger være 

opparbeidet.  

Vannforsyning, avløp og elektrisitet skal være etablert før hytter tas i bruk.  

Tursti/gangveg mellom parkering SPA1 og atkomstveg på vestsiden av Brennholmen skal være 

etablert før brukstillatelse til fritidsboliger gis.  
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Sak: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for 

arealbruk - differensiert og bærekraftig arealpolitikk i 
Trøndelag   

 
 
Vedlegg: 
1 Trøndelag fylkeskommune - offentlig ettersyn - planprogram for Regional plan for 

arealbruk i Trøndelag 
2 Planprogram - Regional plan for arealbruk 

 
 
Bakgrunn 
Trøndelag fylkeskommune har i medhold av plan- og bygningslovens §4-1 utarbeidet utkast 
til planprogram som grunnlag for arbeidet med regional plan for arealbruken i Trøndelag.  
 
Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for en framtidsretta, effektiv og samordna 
arealutvikling for hele Trøndelag. Regional plan for arealbruk skal være en overordnet og 
samlende plan som gir forutsigbarhet og langsiktighet i arealforvaltningen i Trøndelag.  
 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og 
retningslinjer til gode helhetsløsninger. Mål for en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, 
med tilhørende strategier, vil stå sentralt i planarbeidet.  
 
De regionalpolitiske retningslinjene skal være tydelige og bli et styringsverktøy både for 
kommunene og regionale myndigheter. Retningslinjene skal operasjonalisere mål og 
strategier for arealbruken i Trøndelag, både gjennom enkeltsaksbehandling, men særlig ved 
rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Som en del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for 
gjennomføring av planen, med tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelser, tydelig 
ansvarsfordeling og tidshorisont på oppgavene.  
 
Innhold 
Temaområder – planen er foreslått delt i to hovedkapitler: 
 By- og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikt i Trøndelag. 
 Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag. 

 



Et sentralt retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030 er at Trøndelag skal ha en 
bærekraftig areal- og transportstruktur, noe som innebærer at: 

 Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 
 Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 
 Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 

 
Et annet retningsmål i Trøndelagsplanen er at Trøndelag skal ha en bærekraftig produksjon 
av mat og bioråstoff, dvs.: 

 Produksjon av ren og trygg mat er i god vekst. 
 Sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende. 
 Trøndelag har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.  

 
Kystsoneplanlegging: Her vises til den pågående interkommunale planprosessen for 
kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og 
Bjugn. Fylkeskommunen vil ikke selv initiere en egen regional plan for sjøarealene.  
 
Differensiert forvaltning av strandsonen: Det slås fast at ressursene i kystsonen får stadig 
større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser å veie opp mot 
hverandre er oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og 
vindkraftutbygging. De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen tydeliggjør nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-
metersbeltet langs sjøen og vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om 
strandsonen.  
 
Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging 
gjennom kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede 
reiselivsanlegg.  
 
Kommunal involvering 
Det trekkes fram at kommunene har en sentral plass i planprosessen og at de vil bli involvert 
på to nivå gjennom: 
 Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede 

målene og strategiene for utviklinga av Trøndelag.  
 Faglige møter/drøftinger med kommunens administrasjon.  

 
Namdal regionråd  
Regionrådet har behandlet planprogrammet 12.02.2019 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Namdal regionråd slutter seg til formål, utfordringsbilde, utviklingsbeskrivelser for 

byer/tettsteder og næringsutvikling i planprogrammet for regional plan for arealbruk i 
Trøndelag.  

2. Namdal regionråd mener det er viktig med en regional plan for arealbruk som åpner for 
differensiering mellom områder, for eksempel i by-/tettstedsutvikling og forvaltning av 
strandsonen.  

3. Namdal regionråd er tilfreds med at det legges opp til en tydelig strategi for jordvern.  
4. Namdal regionråd ønsker en tydelig og forutsigbar regional plan for arealbruk som kan 

forenkle kommunal planlegging, redusere konflikt- og interessemotsetninger og redusere 
graden av innsigelser når planene er i samsvar med premissene som fastsettes i den regionale 
arealplanen.  

5. Namdal regionråd forutsetter respekt for det lokale selvstyret og aksept for de vedtak som blir 
fattet i kommunene  

6. Under «Behov for kunnskapsgrunnlag» side 19 i planprogrammet beskriver planprogrammet 
at det er aktuelt å lage framtidsscenarier i ulike regioner. Det presiseres at dette ikke må 
begrenses til Trondheim og Innherred, men gjelde alle regioner i Trøndelag.  



7. Til figuren «Næringsutvikling» side 11 påpeker Namdal regionråd at utmarks- og 
opplevelsesnæringer, landbruk og havbruk er viktige næringer, som ikke tydelig framgår av 
noen av punktene.  
 

Fylkets behandling 
Fylkestinget er regional planmyndighet og skal fastsette endelig planprogram og vedta 
endelig plan, mens fylkesutvalget har innstillingsmyndigheten.  
 
Planprogrammet vil bli vedtatt april/mai 2019 og endelig planvedtak vil foreligge i desember 
2020.  
 
Vurdering 
Rådmannen stiller seg i hovedsak bak uttalelsen fra Namdal regionråd vedrørende 
planprogrammet for arealbruk i Trøndelag. Punkt 5 i uttalelsen fremstår noe uklart. Under 
forutsetning av at punkt 4 følges opp av regionalt/statlig nivå framstår budskapet i punkt 5 
tvetydig.  
 
Rådmannen er videre positiv til at det i planprogrammet signaliseres at kommunene har til 
dels svært ulikt utgangspunkt når det gjelder samfunnsutvikling med tilhørende 
arealutfordringer. Det må derfor være et vesentlig mål at planen løfter fram en differensiert 
og bærekraftig areal-politikk. Differensiert forvaltning av strandsonen er noe både Nærøy og 
Vikna kommune vektlegger blir praktisert slik det er ment. Det bør være opp til kommunene 
selv å veie viktige interesser opp mot hverandre slik som oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, 
miljø, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging. Det forutsettes imidlertid at det i 
bunn foreligger et godt datagrunnlag basert på fakta. Dette må være et nasjonalt/regionalt 
ansvar å framskaffe.  
 
Regjeringen har målsetning om femdobling av produksjonen i marine næringer innen 2050. 
Det er i denne sammenheng viktig å få oversikt over hvilken kunnskap og 
planleggingsverktøy som må til for å legge til rette for en effektiv og bærekraftig utvikling av 
kysten. Tverrfaglig tilnærming i form av dialog mellom alle offentlige forvaltningsnivå, 
næringsliv, forskningsmiljø og politisk ledelse er nødvendig for å nå målsetningene og løse 
utfordringene i havrommet. Tilstrekkelig kunnskap om dybder, undervannstopografi og 
marin natur er avgjørende for å ta de viktige og rette valgene om bruken av sjøarealene. 
 
Rådmannen mener fylkeskommunen må innta en aktiv rolle i denne sammenheng, og initiere 
en egen regional plan for sjøarealene. Det blir for enkelt å henvise til det interkommunale 
planarbeidet knyttet til kystsonen. Manglende kunnskap og ressurser til kartlegging og 
systematisering av tilgjengelige data knyttet til sjøarealene, er en utfordring når det kommer 
til utnyttelse av havrommet. Fylkeskommunen må ta et overordnet ansvar for å framskaffe de 
data det er behov for, og å systematisere de data som foreligger. Dette gjelder bl.a. i 
forbindelse med utarbeidelsen av gode marine grunnkart. Slik rådmannen ser det, vil dette bli 
lettere å få gjennomført dersom fylkeskommunen satte seg i førersetet for å få til en regional 
plan for kystsonen i Trøndelag. De interkommunale planene vil da kunne fungere som et 
supplement og detaljering av dette arbeidet. 
 
Et annet område som trekkes fram er jordvern. Det vurderes som viktig for kommunen å 
opprettholde og videreutvikle dagens landbruk. Rådmannen mener dermed det er positivt at 
jordvern skal være en tydelig del av Regional plan for arealbruk.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 Kommunestyret tar planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag til 
etterretning med følgende kommentar: 



o Det vises til uttalelse fra Namdal regionråd datert 12.02.19 
o Utvikling av kystsonen med tilhørende fokus på utnyttelse av havrommet bør 

være et eget hovedkapittel. Dette sett i lys av de nasjonale forventningene om 
fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og det betydelige verdiskapingspotensialet 
som den har.  

 
 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Kommunestyret tar planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag til 
etterretning med følgende kommentar: 

o Det vises til uttalelse fra Namdal regionråd datert 12.02.19 
o Utvikling av kystsonen med tilhørende fokus på utnyttelse av havrommet bør 

være et eget hovedkapittel. Dette sett i lys av de nasjonale forventningene om 
fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og det betydelige verdiskapingspotensialet 
som den har.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































Nærøy kommune 

 

 Arkiv: L12 
Saksmappe: 2015/434-17 
Saksbehandler: Kurt Kristiansen 
Dato: 05.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

16/19 Formannskapet 25.02.2019 
12/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Overhalla Industrier  AS - søknad om kommunal 

overtakelse av VVA anlegg i Odden - Rønningen   
  

Vedlegg: 
1 Overtakelsesprotokoll Odden Rønningen 
2 Plankart Odden - Rønningen 
3 Avtale Overhalla Industrier AS og Nærøy kommune 09-2000 

 
 
Bakgrunn 
Overhalla Industrier AS viser til utbyggingsavtale med Nærøy kommune og søker om 
kommunal overtakelse av vegen Odden - Rønningen inklusiv gatelysanlegg og hoved avløps- 
og vannledninger.  
Vurdering 
Denne saken vurderes opp mot plan og bygningsloven §18-1femte ledd står følgende: 
Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier eller fester etter 
denne paragraf, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og 
godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes overtakelsesforretning. 
Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet i full bredde etter første 
ledd bokstav a. 
 
I forbindelse med kommunal overtakelse av VVA – anlegg vises det til pkt. 3 i 
utbyggingsavtalen mellom Overhalla Industrier AS og Nærøy kommune.  
 
3. Veg-, vann- og avløpsledninger innenfor feltet (eksterne opparbeidelseskostnader) – 

opparbeiding og overtakelse: 
 Anleggene opparbeides og bekostes av utbygger og kommunen overtar anleggene 

vederlagsfritt etter ferdigstilling og godkjenning. Dette omfatter veger regulert som 
«kommunale veger», samt fordelingsnett for vann og avløp (dvs. ikke stikkledninger 
inne på hver enkelt tomt). Planer for fremdrift, inspeksjon/kontroll i anleggsperioden 
utarbeides av utbygger. 

 Eksisterende ledningsanlegg innenfor feltet, dvs. overvann-/spillvannsledninger i 
planområdets nordvestre del som berører tomtene 4, 6, 8, 10 og 14: Nødvending 
omlegging bekostes av utbygger og kommunen overtar anleggene vederlagsfritt etter 
ferdigstillelse og godkjenning. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av 
anleggene. Kommunen skal sikres rett til fremtidig drift og vedlikehold av 



ledningsanlegg som berører tomtene 4, 6, 8, 10 og 14 gjennom avtaler med den 
enkelte tomtekjøper/-fester. Kommunen utferdiger avtaleformular som utbygger er 
ansvarlig for å få underskrevet samtidig med at festeavtale/kjøpekontrakt blir inngått 
med huskjøper. Så lenge tomtene er ubebygd følger kommunens rett av denne avtale. 

 Veggrunn som i reguleringsplanen er avsatt til kommunal veg skjøtes vederlagsfritt 
over fra grunneierne (gnr. 62 bnr. 13 og gnr. 62 bnr.14) til kommunen. Det vises til 
brev fra utbygger til grunneierne 13.07.00, samt grunneiernes bekreftelse datert 
09.08.00. 

 
 
Overtakelsesforretning ble gjennomført i november 2016. Veganlegget var opparbeidet med 
grusdekke, total veglengde ca. 185 m. Som kompensasjon for at vegen ikke var asfaltert 
ønsket Overhalla Industrier AS å gi Nærøy kommune en kompensasjon på kr. 100.000,-. 
Nærøy kommune aksepterte denne avtalen om kompensasjon men påpekte behov for 
kantrensk og oppgrusing av vegen før overtakelse. I tillegg så må veggrunn ihht. pkt. 3 i 
utbyggingsavtalen overføres til Nærøy kommune før overtakelse kan finne sted. 
 
Gatelysanlegget langs vegen er opparbeidet. Nærøy kommune har fått en del 
tilbakemeldinger om at en del lys i perioder har vært ute av drift. Gatelysanlegget må 
kontrolleres/evt. utbedres og godkjenning av anlegget fra elektro installatør må fremlegges 
før det kan overtas av Nærøy kommune.  
 
Før overtakelse av VA-anlegget kan finne sted må nødvendig omlegging av overvann-
/spillvannsledninger i planområdets nordvestre del som berører tomtene 4, 6, 8, 10 og 14 
være gjennomført og dokumentasjon være overlevert Nærøy kommune. 
 
Fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader for VVA–anlegg og gatelys vil ligge på ca. kr. 
50-55.000,- pr år. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Nærøy kommune overtar drifts og vedlikeholds ansvaret for vegen Odden - 
Rønningen fra den dato vegarealet overføres vederlagsfritt til Nærøy kommune. 
Forutsatt at kantrensk er utført og vegarealet er oppgruset og klart til asfaltering. 
Avtalt kompensasjon for asfalt på kr. 100.000,- utbetales til Nærøy kommune ihht 
overtakelsesprotokoll.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Odden - Rønningen 
vederlagsfritt fra den dato Overhalla Industrier AS overleverer dokumentasjon på at 
gatelysanlegget fungerer og er godkjent av installatør. 

 Nærøy kommune overtar hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy 
kommune mottar: 

o Dokumentasjon på at eksisterende overvanns-/spillvannsledninger i 
planområdets nordvestre del er omlagt.  

o Grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over allerede 
bebygde tomter er overlevert Nærøy kommune. 

o Sosi fil med digital ledningsdata, kart og FDV dokumentasjon er overlevert 
Nærøy kommune.  

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
 Nærøy kommune overtar drifts og vedlikeholds ansvaret for vegen Odden - 

Rønningen fra den dato vegarealet overføres vederlagsfritt til Nærøy kommune. 
Forutsatt at kantrensk er utført og vegarealet er oppgruset og klart til asfaltering. 
Avtalt kompensasjon for asfalt på kr. 100.000,- utbetales til Nærøy kommune ihht 
overtakelsesprotokoll.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Odden - Rønningen 
vederlagsfritt fra den dato Overhalla Industrier AS overleverer dokumentasjon på at 
gatelysanlegget fungerer og er godkjent av installatør. 

 Nærøy kommune overtar hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy 
kommune mottar: 

o Dokumentasjon på at eksisterende overvanns-/spillvannsledninger i 
planområdets nordvestre del er omlagt.  

o Grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over allerede 
bebygde tomter er overlevert Nærøy kommune. 

o Sosi fil med digital ledningsdata, kart og FDV dokumentasjon er overlevert 
Nærøy kommune.  

 
 
 
 
 
 













Nærøy kommune 

 

 Arkiv: Q13 
Saksmappe: 2013/198-40 
Saksbehandler: Håvard Hernes 
Dato: 15.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

17/19 Formannskapet 25.02.2019 
13/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Retningslinjer - Tilskudd til veglys for 2019   

 
 

Vedlegg: 
1 Krav til søknad - Tilskudd 
2 Regler - Søknad om støtte til veglys i Nærøy kommune 

 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 79/18 følgende: 
 
Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i 
kommunen med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i kommunestyret 
senest juni 2019.  
Det bevilges 3 mill. kr til investeringer av gatelys og anlegg til lokale lyslag. Rådmannen 
forelegger kommunestyret egen sak i forbindelse med budsjettforhandlingen 2018 hvordan 
dette skal organiseres. Det kan være driftsavtale mellom det enkelte lyslag og kommunen, 
fondsordning det kan søkes på eller andre hensiktsmessige løsninger.  
Det bevilges kr 300 000 til tilskudd til drift av lyslagene for 2019. Tilskuddet fordeles 
forholdsmessig etter søknader basert på sammenlignbare utgifter i 2018.  
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2019 og bevilges av disposisjonsfondet og er å 
betrakte som bruk av havbruksfondets utbetaling for 2018. 
 
Det er i budsjettet for 2019 avsatt kr. 3 000 000,- til investeringer på anlegg. 
 
Saken som nå fremmes gjelder fastsetting av retningslinjer for hvordan tilskuddsmidler skal 
forvaltes. 
Vurdering 
I vedtaket sak 79/18, fremkommer det at rådmannen skal avklare status for veglys med tanke 
på eventuell kommunal overtakelse. Det vises til samme sak, hvor det fremkommer at Vikna 
og Nærøy kommuner har forskjellig forvaltning av veglys. Det er naturlig å se på dette i 
sammenheng med etablering av Nærøysund kommune 
 
Rådmannen mener at det er viktig at kommunen, før eventuelt overtakelse av veglys, har 
kunnskap om tilstanden på anleggene. Det legges derfor opp til at før tilskudd kan ytes til 



armatur, må tilstanden til kabelanlegg, krav til målere, o.l være avklart. Kostnader til å 
fremskaffe disse opplysningene kan dekkes av tilskuddet.   
 
I de fleste tilskuddordninger dekker ikke tilskuddet hele kostnaden. Dette variere en del fra 
ordning til ordning. I denne saken foreslår rådmannen at kostnader kan dekkes inntil 100 %. 
Det settes inntil, da med bakgrunn i at behovene til det enkelte lyslag er ukjent og at en i 
tildelingsprosessen må sikre at det blir en geografisk fordeling innenfor den avsatte rammen. 
 
Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med de utbedringer som planlegges må 
gjennomføres av den enkelte laget. Kommunen kan ikke gjennomføre innkjøp på private 
anlegg. Hvis kommunen skal ivareta innkjøp og oppfølging av dette, må alle lysanlegg 
overtas av kommunen. Dette gjelder også for refusjon av mva. Det vil ikke være refusjon på 
mva på innkjøpet, men det legges opp til at tilskuddet skal dekke kostnader inklusive mva. 
 
Vedlagt følger retningslinjer for tilskuddet, inklusive krav til anlegget og krav til eventuelt 
innkjøp av materiell. I disse retningslinjene fremgår det også at tilskuddordningen kun 
gjelder for 2019 og ikke innkjøp/utbedringer som er gjort tidligere. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Retningslinjer for tilskudd til veglys datert… og krav til gatelys datert …. skal legges 
til grunn for tilskuddsordningen for veglys i Nærøy kommune 

 Rådmannen for myndighet til å tildele i henhold til dette. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Retningslinjer for tilskudd til veglys datert… og krav til gatelys datert …. skal legges 
til grunn for tilskuddsordningen for veglys i Nærøy kommune 

 Rådmannen for myndighet til å tildele i henhold til dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nærøy kommune 
 

 
 
 
 
          Kolvereid 15.02.19 
 
Krav til søknad - Tilskudd  
 
Krav til søknad:  
 

 Søknad må inneholde situasjonsplan/kart som viser hva som skal gjøres.  
o stolpenr påføres (dersom det finnes) 
o nye stolper markers 
o stolper/lys som skal fjernes markeres 
o lys som monteres i samme stolpe som gammelt markeres i kartet 
o kabelanlegg 
o Måler/Målerskap 
o Spesifiserte kostnader/Ordrebekreftelse 
o Opplysninger på entreprenør 

 
Krav til lys:  

Det stilles følgende krav for LED armaturer: 
 

 Minimum IP klasse IP 66 
 Valg av fargetemperatur (3500°K - 6000°K) 
 Armaturenes lysmålinger skal være utført av uavhengige 

krediterte testinstitusjoner i.h.t. LM79-08 eller tilsvarende.  
 Komponenter, slik som strømforsyning og LED moduler, 

skal være utbyttbare uten at armaturen må tas ned fra stolpe. 
 Strømforsyningen skal kunne motstå vibrasjoner og ytre 

påvirkninger slik som fuktighet etc. og skal ha like lang levetid som 
LED’en. 

 Armaturer skal være beskyttet mot overspenning. 
 Garanti på minimum 5 år, dette gjelder både armatur hus og teknisk utstyr i 

armatur. 
 Armaturene skal være merket med serienr. Slik at man har sporbarhet. 
 L90 = maks 10 % lystilbakegang etter min 100000 timer ved T25 
 B10 = maks utfall 10 % etter minimum 100 000 timer ved T25 
 Feilrate på driver: maks 0,5 % pr. 5000 driftstimer 
 Armaturene skal være utstyrt med dimmemodul. Denne skal senke 

effekten med ca 35 % over en periode av 6 timer på den mørkeste tiden 
av døgnet. 

 Effektivitet ut fra armatur minimum 100 lm pr watt 
 



 

Nærøy kommune 
 

 
          Kolvereid 15.02.19 
 
Retningslinjer - Søknad om støtte til veglys i Nærøy kommune  
 
 
1. Det lyses ut tilskudds midler med søknadsfrist ca. 01.05.19. Tilskuddsordningen 

gjelder kun for 2019.  Tiltak må igangsettes i 2019 og være gjennomført i 2019.  

2. Søkere kan bare være lysforeninger eller tilsvarende, enkelt personer kan ikke søke.  

3. Det gis tilskudd til renovering, ikke nyanlegg, av veglys langs fylkesveier, 

kommunale veier og private veier med offentlig ferdsel.  

4. Det gis tilskudd til tilstandsvurderinger, armatur, master, kabelanlegg, innstallering av 

målere/målerskap, driftsøkonomiske tiltak, som for eksempel ur, styringssystemer o.l. 

5. Det ytes ikke tilskudd til lys som er bare ment for kun å lyse opp for et uteområde for 

enkelt bolig eller gårdstun. 

6. Det ytes ikke tilskudd til opplysning av private parkeringsplasser o.l. 

7. Lysforeningen forplikter seg til å holde lyset i stand og i drift. 

8. Det ytes en støtte på inntil 100 % av søknadssum. 

9. Støtte kan utbetales når lysforening dokumenterer med enten ordrebekreftelse eller 

regning at materiell og/eller arbeid er bestilt. 

10. Dokumentasjon på gjennomført utskifting sendes kommunen så snart tiltaket er 

fullført. Dokumentasjon skal inneholde type materiell, kart over kabelanlegg, og andre 

relevante data. 

11. En lysforening kan ikke tildeles nye midler før tidligere tilskuddsak er avsluttet med 

dokumentasjon av fullført arbeid. 

12. Ved behandling av søknadene skal det legges til grunn en fornuftig spredning av 

tilgjengelige midler. 

 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 62/161 
Saksmappe: 2018/991-3 
Saksbehandler: Åge Einar Waag 
Dato: 28.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

22/19 Formannskapet 07.03.2019 
14/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Kjøp av Sentrumsgata 4 - 62/161   

 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Saken legges fram i møtet. 
 
Vurdering 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2019/22-6 
Saksbehandler: Hilde Storkjørren 
Dato: 30.01.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/19 Eldrerådet 20.02.2019 
10/19 Funksjonshemmedes råd 21.02.2019 
18/19 Formannskapet 25.02.2019 
15/19 Kommunestyret 07.03.2019 
   

 
Sak: Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale 

råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom   

 
 

Vedlegg: 
1 Høringsbrev 
2 Høringsnotat om medvirkning 

 
Bakgrunn 
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven, og 
de foreslår en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 
saksbehandling for råden. 
 
Høringsfristen er 1. april 2019. 
 

Vurdering 
Saken behandles i møtet 
 
 
 
Forslag til innstilling:  
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
  
Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
Behandling: 
Rådmannen orienterte om ny forskrift. 



Følgende uttalelser kom fram som viktige: 
 Eldrerådet mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning og at 

medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 
 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingsprosessen. 
 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 

størrelse varierer med kommunens størrelse. 
 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer 

på best mulig måte. 
 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene 

har mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 
 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine 

verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

  
 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 Eldrerådet mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning og at 
medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 
størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer 
på best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene 
har mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine 

verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

  
 
 
 
Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Rådet har ingen innspill til høringen, men de synes kommunen bør prioritere å sørge 
for opplæring av medlemmene av rådene. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Ingen innspill til høringen, men funskjonshemmedes råd anbefaler kommunen å 
prioritere å sørge for opplæring av medlemmene i rådene. 
 
 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Eldrerådets synspunkter innarbeides som formannskapets innstilling. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Kommunestyret mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning 
og at medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til 
disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 
størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer 
på best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene 
har mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine 

verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 
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Telefon* 
22 24 90 90 
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Avdeling Saksbehandler 
Erland Aamodt 
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Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter. 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 

 

Forskrift om budsjett og regnskap 

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av 

dagens forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Høringsuttalelser til budsjett- og regnskapsforskriften skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2622959 

 

Høringsfristen til budsjett- og regnskapsforskriften er 12. april 2019. 

 

Forskrift om medvirkningsordninger 

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

 

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller 

fylkeskommunen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5561-1 

Dato 

19. desember 2018 
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Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her: 

www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 

 

Høringsuttalelser til forskriften om medvirkningsordninger skal avgis digitalt her: : 

www.regjeringen.no/id2623250 

 

Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

 

Flere høringer til våren 

Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er 

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift 

om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA 

sendes på høring i løpet av våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

http://www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad
http://www.regjeringen.no/id2623250
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Innledning og bakgrunn 

Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 

for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 

fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 

virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 

kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 

5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 

være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 

personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 

medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 

tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 

om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 

føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 

fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 

følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 

annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 

kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 

kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 

ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 

høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 

både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Bakgrunn  

Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 

sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 

de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 

hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 

rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 

skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 

beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  
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Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 

organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 

muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 

kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 

er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 

saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 

beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 

medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 

disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 

 

Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 

avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 

eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 

forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 

medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 

variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 

form for medvirkning.  

 

Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 

spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 

fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 

hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 

rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 

har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 

Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 

som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 

kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 

ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 

med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   

 

Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 

departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 

kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 

regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 

mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 

 

Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 

årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 

kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 

gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
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Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 

behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 

vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 

gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 

kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 

(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 

medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 

(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 

lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 

medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 

(2016– 2017). 

Gjeldende rett 

Innledning 

Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 

lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 

imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 

å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 

76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 

ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 

67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 

fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

Eldreråd  

Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 

følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 

avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 

som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 

legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 

Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 

foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 

fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 

medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 

i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
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varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

Råd og annen medvirkning for personer med funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 

bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 

tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 

og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 

alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 

- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 

- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 

- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 

medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 

lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 

stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 

stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 

samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 

fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 

medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 

kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 

uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 

skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 

delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 

kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 

skal få.  



Side 7 av 18 

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 
innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 

inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 

og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 

noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 

ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 

påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 

myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 

mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 

medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 

men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 

innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 

prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 

myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 

det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 

oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 

sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 

nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 

uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 

hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 

ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 

personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 

virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 

til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 

politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 

rettigheter artikkel 12. 
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Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 

berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 

uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 

bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 

anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 

deres synspunkter blir tillagt vekt.  

Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 

forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 

medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 

eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 

organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 

eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 

at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 

og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 

forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 

hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 

andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 

som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 

innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 

gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 

personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 

organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 

kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 

folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 

vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 

bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
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Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 

medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 

foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 

bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 

regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 

medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 

endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 

all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 

like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

Klar ordlyd 

Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 

lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 

gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 

tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

Veiledere 

En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 

tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 

ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 

samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 

ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 

medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 

i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 

i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 

arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

Målform  

Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 

kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
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kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 

forskriften om medvirkning gis på bokmål. 

Tidlig involvering 

Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 

kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 

bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 

rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 

sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 

sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 

saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 

kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 

saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 

Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 

endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 

de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 

Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 

ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 

fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

Mulighet til møte- og talerett  

Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 

Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 

verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 

direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 

2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 

nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 

følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 

saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 

som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
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behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 

talerett i kommunestyremøter.  

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 

forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

Valg av medlemmer til rådene  

Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 

kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 

særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 

rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 

å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 

mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 

nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 

er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 

kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 

bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 

ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 

avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 

flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 

medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 

gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 

gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 

f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 

medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 

valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 

bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

Nærmere om forslag om formål 

Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 

forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 

av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 

rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 

å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 

medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
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rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 

ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 

ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 

relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 

møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 

inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 

som en avgrensning. 

 Nærmere om forslag om oppgaver 

Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 

Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 

kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 

saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 

være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 

bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 

oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 

det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 

dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 

tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 

forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 

kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 

kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 

innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 

oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 

innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 

dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 

fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 

Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 

rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 

delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 

vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 

Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 

følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 

tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 

tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 

Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 

behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 

inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 

året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 

Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 

er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 

ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 

3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 

varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 

behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 

lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 

medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 

Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 

rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 

med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 

bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 

kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 

gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 

oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 

kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 

av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 

leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 

hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 

Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 

omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
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Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 

fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 

mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 

medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 

sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 

for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 

møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 

tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 

til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 

kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 

ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 

detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 

kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 

kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 

kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 

kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 

opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 

eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 

hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 

følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 

Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 

gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 

høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 

område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 

vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 

muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 

være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 

en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 

adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 

funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 

står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
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"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 

er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 

en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 

råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 

organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 

råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 

Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 

også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 

to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 

opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 

og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 

seg et slikt verv.  

 Ikrafttredelsestidspunkt  

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 

vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 

konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 

de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 

ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 

det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 

utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 

medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 

medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 

årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 

konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 

konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 

overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 

Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 

om overgangsbestemmelser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 

særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 

forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 

kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning.  
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Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 

ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 

medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 

kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 

kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 

formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 

fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 

barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 

prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 

med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 

og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 

nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 

omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 

likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 

endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 

konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 

2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 

saker som angår dem.   

 

§ 2 Oppgaver  
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 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 

for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 

å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 

få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 

eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 

sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 

og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 

velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 

sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 

etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 

skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 

 



Side 18 av 18 

§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 

  

 

 

 

 



Nærøy kommune 
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Saksmappe: 2014/116-14 
Saksbehandler: Helge Thorsen 
Dato: 13.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

16/19 Kommunestyret 07.03.2019 
 
Sak: Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2018 

til kommunestyret   
 
 

Vedlegg: 
1 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2018 til kommunestyret 
2 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet kontrollutvalgets årsrapport for 2018 i møte 18.01.19 og saken 
legges fram for politisk behandling i kommunestyret. Det er kontrollutvalget som innstiller i 
saken. 
Vurdering 
I kommunelovens § 77 heter det: 
"Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne." 
 
Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må 
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til § 4 i Forskrift om 
kontrollutvalg: 
 
"Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak." 
 
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og 
rådmannen får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige saksdokument. For å gi 
løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til 
ordføreren og rådmannen. 
 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I 
tillegg rapporteres enkeltsaker fortløpende. Årsrapporten følger en viss struktur som skal 
samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid. 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 



  



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 
475  

 

 

Nærøy kommune v/ordføraren 
Nærøy kommune v/rådmannen 
 

Vår sakshandsamar: Per Helge Genberg, tlf.  416 89 912 
E-post: per.helge.genberg@konsek.no  

Dykkar ref.:  
Vår ref.: 2018000057-4     

 
Vår dato: 12.02.2019 

 
 

Kontrollutvalet sin årsrapport 2018  
 
Denne saka frå kontrollutvalet skal handsamast av kommunestyret: 
 

Kontrollutvalget i Nærøy kommune vedtok i sak 01/19: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 
kommunestyret vedtar: 
    Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 

 
 

Med helsing 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Per Helge Genberg 
seniorrådgjevar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur. 
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Kontrollutvalgets årsrapport 2018  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Nærøy kommune 18.01.2019 01/19 
 

Saksbehandler Per Helge Genberg 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 18/57 - 3 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 
kommunestyret vedtar: 
    Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

 

Vedlegg 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 - Nærøy 

 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
     Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 
kommunestyret vedtar: 
    Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 

 
 
Saksutredning 
I kommunelovens § 77 heter det: 
          "Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den  
           kommunale forvaltning på sine vegne." 
 
Ettersom kontrollutvalget r kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må 
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. Merknadene til § 4 i Forskrift om 
kontrollutvalg: 
          "Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og 
            gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak." 
 
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og 
rådmannen får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige saksdokument. 
For å gi løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møte-
protokoller til ordføreren og rådmannen. 
 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I tillegg 
rapporteres enkeltsaker fortløpende. 
Årsrapporten følger en viss struktur som skal samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 

Nærøy kommune 



1 INNLEDNING 
 

Kommunestyret i Nærøy valgte i møte 27.10.2015 – med suppleringsvalg i møter 10.03.2016 

og 09.03.2017 - et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og 6 varamedlemmer for perioden 2016 

– 2019. 

 

Leder Trond Sandnes 1. Runbjørg Bremset Hansen 

Nestleder Brynhild Laugen Løeng 2. Yngve Fjær 

  3. Hildur Fallmyr    

  4. Oddbjørn Sørhaug 

Medlem  Birger Brandtzæg 1. Anita Marø 

  2. Otto Morten Haug 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 

 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2018 holdt 5 møter og behandlet 22 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall 

for 2017 var 5 møter og 20 saker. 

 

Møtene i utvalget er åpne. 

Kommunens revisor deltar med møte- og talerett. 

Ordføreren har møte og talerett i kontrollutvalget, og både ordfører og rådmann får tilsendt 

møteinnkalling og -protokoll. 

 
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg 

om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men kopi 

skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til uttalelsen før 

dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskr. § 7. 

 

I møte 04.06.2018 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om Nærøy kommunes 

årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning for 2017 (sak 10/18).  

 
2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 30.05.2016 (sak 09/16) 

og av kommunestyret 21.06.2016. 

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019 i uprioritert rekkefølge er:  

 Rus og psykiatri 

 Investeringsprosjekt 

 Oppvekst – grunnskole 

 

Forvaltningsrevisjonen Rus og psykisk helse er gjennomført i 2018, og blir behandlet av 

kontrollutvalget på første møte i 2019. Prosjektet Grunnskole (med hovedtema overganger) 

startet opp i slutten av 2018. 

 

 



2.4 SELSKAPSKONTROLL 
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 30.05.2016 (sak 11/16) 

og av kommunestyret 21.06.2016. 

Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016-2019:  

1. Nærøy Eiendom AS 

2. Midtre Namdal Avfallsselskap AS 

3. Ytre Namdal Vekst AS 

 

I sak 03/18 flyttet kontrollutvalget Midtre Namdal Avfallsselskap AS (MNA) opp til 1. prioritet. 

Selskapskontroll av MNA vil bli gjennomført i 2019.  

 
2.5 TILSYN MED REVISJONEN 
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget 

tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjons-

skikk.  

Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om 

revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møte 17.09, sak 14/18. 

 
2.6 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte: 

 Økonomisjef Fred Moen og fagkonsulent regnskap Kirsti Mauseth Sætran 04.06 under 

sak 10/18 – om kommunens årsregnskap for 2017 

 Rådmann Helge Thorsen og prosjektleder Hege Sørli 15.11 under sak 19/18 – om nye 

Nærøysund kommune. 

 
2.7 BESØK/BEFARING 
Kontrollutvalget gjennomførte 19.03.2018 besøk i legetjenesten og hadde møter med ledelse 

og ansatterepresentanter. 

 

 

3 AVSLUTNING 

 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne 

å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen.  

Den årlige meldingen er viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det 

vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. 

 

 

Nærøy, 18.01.2019 

 

 

Trond Sandnes                             Brynhild Laugen Løeng              Birger Brandtzæg 

leder                                             nestleder                                      medlem 



4 VEDLEGG 

OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2018 

 

Møtedato Saksnr.  Sakstittel 

 

29.01. 001 

002 

003 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Oppfølging av saker fra kontrollutvalget 

Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 – endret prioritering 

 
 

19.03. 004 

005 

006 

007 

 

 Referatsak 

 Forvaltningsrevisjon rus og psykiatri – innspill 

 Skatteoppkreverfunksjonen 2017 

 Besøk i kommunal avdeling - legekontoret 

04.06. 008 

009 

010 

011 

012 

 

Referatsaker 04.06 

Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets uttalelse – Nærøy kommunes årsregnskap for 2017 

Besøk i kommunal avdeling – oppsummering 

Forvaltningsrevisjon - prosjektplan 

 
 

17.09. 013 

014 

015 

016 

017 

018 

 

Referatsak 17.09 

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering 

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

Forvaltningsrevisjon Grunnskole - prosjektplan 

Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget 

Revisjonsstrategi 

 
 

15.11. 019 

020 

021 

022 

 

Nye Nærøysund kommune – orientering fra administrasjonen 

Forvaltningsrevisjon grunnskole – endelig prosjektplan 

Innstilling på valg av revisjonsordning – nye Nærøysund kommune 

Innstilling på valg av revisor – nye Nærøysund kommune 

 
 

 

 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: P00 
Saksmappe: 2014/979-11 
Saksbehandler: Helge Thorsen 
Dato: 09.01.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

4/19 Formannskapet 22.01.2019 
17/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - revidert 

selskapsavtale   
 
 

Vedlegg: 
1 Saksfremlegg med vedtak fra sak 3 18 i Representantskap Nord-Trøndelag Havn Rørvik 

IKS den 29.10.2018 - Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS 
2 Selskapsavtale for Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS - vedtatt september 2014 
3 Selskapsavtale for Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS - revidert høsten 2018 og gjelder 

med virkning fra 01.01.2019 
4 Samlet verdi av havneanlegg i Bindal kommune som skytes inn i Nord-Trøndelag Havn 

Rørvik IKS som egenkapital 
 
 
Bakgrunn 
Vedlagt saken ligger saksfremlegg med vedlegg og vedtak fra styret og representantskapet i 
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR). Endringer i selskapsavtalen er gjort for at den 
skal tilpasses Bindal kommunes inntreden i selskapet, samt sammenslåingen av kommunene 
Vikna og Nærøy til Nærøysund kommune og juridiske tilpasninger iht. gjeldende 
selskapslovgivning.  
 
Selskapsavtale for NTHR er gjennomgått og revidert av advokat Rolf Christensen. Dette for å 
tilpasse avtalen til at Bindal kommune skal kunne tre inn i selskapet, samt gjøre nødvendige 
endringer for å klargjøre for kommunesammenslåing av Vikna- og Nærøy kommune 
01.01.2020, samtidig som at det er gjort noen endringer for å tilpasse avtalen iht. gjeldende 
selskapslovgivning.  
 
Det er gjort nødvendige endringer i følgende punkt: pkt. 1-1, pkt. 1-4, pkt. 1-5, pkt. 1-6, pkt. 
2-1, pkt. 2-2, pkt. 2-3, pkt. 3-1, pkt. 3-3, pkt. 5, pkt. 6-3, pkt. 9, pkt. 10, pkt. 12, pkt. 13 og 
pkt. 14. Både gjeldende og revidert selskapsavtale er vedlagt slik at en kan lese de endringer 
som er gjort. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer fremlagt forslag til revidert selskapsavtale, som en god og fremtidsrettet 
avtale som skal være enkel og klar å tolke. Det er viktig å unngå uoverensstemmelser rundt 
avtaleteksten og de forskjellige ansvarsområdene. Derfor har havnedirektøren, sammen med 



advokat Rolf Christensen, gjennomgått og drøftet nødvendige endringer og tilpasninger i 
selskapsavtalen med bakgrunn i det som har skjedd siden forrige avtalen ble vedtatt. Alle råd 
og tilpasningsforslag som er fremmet av advokaten i denne prosessen er rapportert fulgt opp.  
 
Rådmannen har fått opplyst av havnedirektøren at selskapets lånebelastning pt. er på ca.  
38 mill. kr. Egenkapitalen i selskapet er på ca.100 mill. kr. Med den reviderte selskapsavtalen 
kan selskapets styre, med representantskapets godkjenning, ta opp lån innenfor en samlet 
ramme på 80 mill. kr. Dette kan i utgangspunktet synes noe høyt, men rådmannen mener at 
kommunestyret må ha tillit til at selskapets styre drifter selskapet på en slik måte at en er i 
stand til å håndtere en økt lånebelastning. Det kan ikke være slik at kommunestyrene hver 
gang det skal gjøres investeringer i havneselskapet må ha likelydende godkjenning i 4 
kommunestyrer (3 fra 2020). En slik arbeidsmåte blir lite effektiv, byråkratisk og lite 
tillitsskapende. Rådmannen legger til grunn at selskapets styre/representantskap er ansvarlig 
og ikke tar opp lån som ikke kan forsvares i driften. På den annen side har styret muligheten 
til å be om råd fra kommunestyrene når styret måtte ønske det, selv om styret har delegert 
myndighet i en sak.  
 
Når det kommer til kommunalt eierskap i denne typen selskap, så må en klar rolleavklaring 
ligge til grunn. Kommunestyrets oppgave blir dermed å legge rammene for selskapenes drift 
gjennom vedtatte selskapsavtaler. Så blir det opp til selskapene å vise seg tilliten verdig 
gjennom de resultater som oppnås i forhold til driften; både de økonomiske og kvaliteten på 
de tjenester som utføres. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 for Nord-
Trøndelag Havn Rørvik IKS. 
 
Det forutsettes likelydende vedtak i kommunene Vikna, Leka og Bindal. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 for Nord-
Trøndelag Havn Rørvik IKS. 
 
Det forutsettes likelydende vedtak i kommunene Vikna, Leka og Bindal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksnr.:  2018/765-1 

Arkiv:    

 

 

 

Dato:   01.10.2018 

Saksbehandler/Tlf: Paul Ingvar Dekkerhus / 74 39 00 81 

 

 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

11/18 

  3/18 

Styre for Nord-Trøndelag Havn-Rørvik IKS 

Representantskap Nord-Trøndelag Havn-Rørvik IKS 

17/10-2018 

29/10-2018 

 

 

Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Havn-Rørvik IKS 

 

Vedlagte dokumenter:  
1. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS av 2014 

2. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med endringer av 2018 

3. Samlet verdi av havneanlegg Bindal 

Dokumenter ikke vedlagt: 
 

 
HAVNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Styret rår til slikt vedtak av representantskapet: 
 
Representantskapet rår til slikt vedtak av eierkommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. 
 

1. Eierkommunene vedtar selskapsavtalen med endringer av 2018.  

2. Vikna kommune går inn med kr. 1 946 239 fra Vikna Havnevesen Rørvik Havn KF og øker 

sin eierandel.  

3. Eierandelene blir da følgende:  

 
Vikna   kr. 74 866.239   75,6%  

        Leka  kr.   8 420.000     8,5%  

        Nærøy  kr.   3 250.000     3,3% 

        Bindal  kr. 12 514.000   12,6% 

  

        Sum  kr. 99 050.239             100 % 
 
 
 



 

           
 

 
 
 

Saksprotokoll i Styre for Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - 17.10.2018 

 

Behandling i Styret – 17.10.2018: 

Forslag til korrigering av følgende punkt under saksopplysning i saksframlegget: Pkt. 3-3 Styrets 

myndighet skal endres, pkt.4 Daglig leder (Havnedirektør) skal ikke endres, «og» i pkt.1-4c skal 

strykes, samt at det er endring i pkt.6-3 Lån.. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Havnedirektørens forslag til vedtak, med korrigering av følgende punkt under 

saksopplysning i saksframlegget: Pkt. 3-3 Styrets myndighet skal endres, pkt.4 Daglig leder 

(Havnedirektør) skal ikke endres, «og» i pkt.1-4c skal strykes, samt at det er endring i pkt.6-3 

Lån. 

 

Saksprotokoll i representantskapet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - 29.10.2018 

 

Behandling i Styret – 17.10.2018: 

Ingen andre forslag. 

 

Vedtak: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSGRUNNLAG 

 

Selskapsavtale vedtatt: Kystgruppen 17.09.2014 – Vikna kommunestyre 18.09.2014 – Nærøy 

kommunestyre 19.09.2014 og Leka kommunestyre 25.09.2014 

 

Bindal kommune søker inntreden i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (heretter benevnt som 

NTHR). 

 

Nødvendig endringer i forbindelse med at Vikna- og Nærøy kommune sammenslås til Nærøysund 

kommune med virkning fra 1. januar 2020, samt juridisk gjennomgang iht. gjeldende 

selskapslovgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           
 

 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Selskapsavtale for NTHR er gjennomgått og revidert av advokat Rolf Christensen. Dette for å 

tilpasse avtalen til at Bindal kommune skal kunne tre inn i selskapet, samt gjøre nødvendige 

endringer for å klargjøre for kommunesammenslåing av Vikna- og Nærøy kommune 1.1.2020, 

samtidig som at det er gjort noen endringer for å tilpasse avtalen iht. gjeldende selskapslovgivning. 

 

Det er gjort nødvendige endringer i følgende punkt: pkt. 1-1, pkt. 1-4, pkt. 1-5, pkt. 1-6, pkt. 2-1, 

pkt. 2-2, pkt. 2-3, pkt. 3-1, pkt. 3-3, pkt. 5, pkt. 6-3, pkt. 9, pkt. 10, pkt. 12, pkt. 13 og pkt. 14. 

Både gjeldende og revidert selskapsavtale er vedlagt slik at en kan lese de endringer som er gjort. 

 

De forskjellige kommuners eierandel vil bli lagt inn så snart vi får oversikt over de enkelte 

kommuners innskudd, Nærøy og Leka kommune har signalisert at de ønsker å gå ned i eierandel 

ved å overføre kommunal gjeld på tidligere innskutte havneanlegg, mens Vikna kommune har 

vedtatt i kommunestyret at de skal øke sin eierandel ved å gå inn med gjenværende kapital fra 

Vikna Havnevesen KF. Bindal kommune er i ferd med å få taksert sine havneanlegg.  

 

 

HAVNEDIREKTØRENS VURDERING 

 

Havnedirektøren og advokat Christensen har sammen gjennomgått og drøftet nødvendige endringer 

og tilpasninger i selskapsavtalen. Alle råd og tilpasningsforslag som er fremmet av advokaten er 

fulgt. 

 

Havnedirektøren vurderer derfor fremlagte forslag til revidert selskapsavtale, som en god og 

fremtidsrettet avtale som skal være enkel og klar å tolke, slik at man i fremtiden vil unngå 

uoverensstemmelser rundt avtaleteksten og de forskjellige ansvarsområder. 

 

 

 

KONKLUSJON/TILRÅDING 

Jfr. forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rørvik, 1/10-2018 
 

Paul Ingvar Dekkerhus 
havnedirektør 
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Selskapsavtal e

Nord - Trøndelag Havn Rørvik IKS



SELSKAPSAVTALE 
FOR NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS 

 
 

Vedtatt i Ytre Namdal Regionråd (Kystgruppen) 17.09. 2014 
Vedtatt i Vikna kommunestyre 18.09.2014 
Vedtatt i Nærøy kommunestyre 19.09.2014 
Vedtatt i Leka kommunestyre 25.09.2014 

(Senere endringer i avtalen kan vedtas av representantskapet) 
 

 
l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 

 
1-1 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR ) er et interkommunalt selskap opprettet i 

henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. 

 
Selskapets deltakere er kommunene Vikna, Leka, og Nærøy. 

 
 

1-2 Formål 
 

NTHR har som formål å: 

 
- Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 

innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og 

konkurransedyktig sjøtransport i Nord-Trøndelag. 

 
- Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og 

deltager- kommunenes sjøområder 

 
- Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov 

om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de 

bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder 

innenfor kommunenes sjøområder. 

 
Målsettingen for NTHR's virksomhet er at de samlede havneressurser, både 

private- og offentlige, -til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig 

havnetilbud for brukerne. 
For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal 
NTHR kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, 

herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor 

samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for 

havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene. 
 

 
1-3 Hovedkontor 

 
NTHR har sitt hovedkontor i Rørvik, Vikna kommune. 
 

  2 
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1-4 Deltakernes innskuddsplikt 
 

Ved etablering og senere inntreden i NTHR overfører deltakerkommunene 

eiendomsretten til havnekapitalen til NTHR. 

 
Til havnekapitalen hører: 

a) Formuesmassen som hører til havnekassen 

b) Inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift, 

c) Verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og 

d) Inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c. 

 
Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver 

deltagerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget 

vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen. 
 

NTHR overtar alle ressurser og forpliktelser som den enkelte deltager-

kommunes havnekapital har ved etablering/inntreden i selskapet. 
 
 
 

1-5 Rettslig status 
 

Selskapet er et eget rettssubjekt. 
 

 
1-6 Deltakernes eierandel og ansvar 

 
Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved 
sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik: 

 
  Vikna  kr 72.920.000  86,2% 
 
    Leka  kr   8.420.000  10,0% 
 
  Nærøy  kr   3.250.000    3,8% 
 
   

 SUM  kr 84.590.000  100% 

 

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel. 
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REPRESENTANTSKAP 
 

2-1 Oppnevning og sammensetning 
 

Representantskapet skal ha følgende sammensetning: 
 

Vikna kommune   
Leka kommune 

2 representanter 
 1  representant 

m/vara 
m/vara 

Nærøy  kommune 1 representant m/vara 
    

   

Observatører med møte- og talerett: 
  

Brukerrepresentanter 2 representanter m/vara 

 
 

De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer. 

Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale 

næringsorganisasjonene. 

 

NTHR vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet, for å sikre engasjement, 

involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets 

utvikling. 

 

NTHR skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling. Hyppighet, 

form og innhold drøftes og videreutvikles sammen med brukere og potensielle kunder. 
 
 

2-2 Representantskapets saksbehandling 

 
Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av 
stemmene. 
 
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke 
kreves 2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8. 
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til. 

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er 
nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal 
behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en



  bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til 

 møte   når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av  

 representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak. 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal 
inneholde sakliste. 

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i 
tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig. 

 
Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. 

I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av 

utfallet av stemmegivningen.  Protokollen skal undertegnes av møteleder samt 

to andre personer som utpekes av representantskapet. 
 

Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på 
representantskapets møter. 

 
2-3 Representantskapets oppgaver og myndighet 

 
Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet 
som er selskapets øverste myndighet. 

 
Representantskapets oppgave og myndighet omfatter: 

 
l Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning 
2 Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan 

4 Velge styre med leder og nestleder 

5 Velge revisor 
6 Velge leder og medlemmer til valgkomite 

7 Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor 

9 Fastsette kommunale forskrifter etter lov om havner og 

farvann 

10 Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger 

av selskapsavtalens  pkt 6-3 

11 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskaps• 

avtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann 

12 Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen 

skal behandles av representantskapet 

13 Behandle andre saker som legges frem av styret 
14 Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre 

større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig 
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne 

 
Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet skal det oppnevnes en 

valgkomite på 3 personer. Representantskapet fastsetter instruks for 

valgkomiteen. 
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3 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING 

3-1 Sammensetning 

Til å lede NTHR's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 5 
medlemmer. Det skal velges varamedlem 1 og 2, som dekker opp fravær av alle 
styremedlemmene. Styremedlemmer skal først og fremst velges etter 
kompetanse-forutsetninger for å være styremedlem. 

 
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av 
Representantskapet.  Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. 
NTHR's daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med 
forslags- og talerett. 

 
Styrets funksjonstid er to år. 

 
3-2 Styrets saksbehandling 

 
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov.  Innkallingen skal normalt 

skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste. 

Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. 
Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Styremøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder. 
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet 

i styret har styrets leder dobbeltstemme. 

 
Det skal føres protokoll fra styrets møter.  Ved uenighet om styrets 

beslutning kan styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin 

oppfatning innført i protokollen. 

 
3-3 Styrets myndighet 

 
Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en 

tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å 

utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre 

skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet. Videre skal styret sørge for at bokføringen og 

formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn 

med daglig leders ledelse av virksomheten. 
 

Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at NTHR til enhver tid 

skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, 
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at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid 

er mest mulig konkurransedyktig. 
 

Styret utøver alle funksjoner som lov om havner og farvann til enhver 

tid fastsetter som styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om 

årsbudsjett og økonomiplan. 

 
Styret skal videre 
1 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med 

selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i lov om havner 
og farvann. 

2 Påse at forskrifter etter lov om havner og farvann etterleves. 
3 Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe 

beslutninger om plassering av kapitalen. 
4 Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og 

andre betingelser samt instruks for daglig leder. 
 
 

4 DAGLIG LEDER (HAVNEDIREKTØR) 
 

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og 
som skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig 

art eller av stor betydning.  Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når 

styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. 

 
Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse 
med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av 
overordnet myndighet. 

 
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens 
øvrige ansatte. 

 
 
5 REPRESENTASJON 

Styrets leder og daglige leder tegner NTHR hver for seg. 

Daglig leder representerer NTHR utad i saker som faller inn under dennes 
myndighet. 

 
6 ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK  

6-1 Budsjett og økonomiplan 

Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av 

virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.  Det skal videre 

utarbeides en rullerende økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig 

planleggings- arbeid.  Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår. 
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6-2 Regnskap 
 

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven. 
 
 

6-3 Lån 
 

Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av 

eldre gjeld innenfor en samlet ramme på kr. 2 500 000,- Opptak av lån til 

havne investeringer og investering i eiendommer i overensstemmelse med 

økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret. 

 
 

6-4 Garanti 
 

NTHR kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for 

andres økonomiske forpliktelser. 
 
 

7 SALG AV EIENDOM 
 

Dersom NTHR selger faste eiendommer eller faste havneinnretninger skal den 

kommune eiendommen/innretningen ligger i ha forkjøpsrett.   Varsel om slik 

forkjøpsrett skal gis til vedkommende kommune innen l uke etter at bindende 

kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 

måned etter at varsel er mottatt. 
 
 

8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 
 

Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål, 

hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til 

andre ytelser, eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og 

hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte 

kommune i kommunestyret og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle 

deltakere. 

 
Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall. 

 

 
 

9 INNTREDEN I SELSKAPET 
 

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale 

legges til grunn. 

 
Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og 

overføring av havnekapitalen som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4. 
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Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens 

innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom 

partene. 

 
Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode 

og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte selskapet pr. 

01.01.2014. 

 
Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever 

tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8. 
 

 
 

10 UTTREDEN AV SELSKAPET 
 

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen. 
 

 
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens 

inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel. 

 
Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi, 

“utløsningsbeløpet”, dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av det 

innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i 

konsumprisindeksen. 

 
Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak: 

 

 
1. De havneanlegg, jfr. havne- og farvannslovens § 4, kommunen brakte inn i 

selskapet. 

2. Annen fast eiendom kommunen brakte inn i selskapet. 
 

 
Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de 

eiendeler som tas ut. 

 
Dersom verdien av naturaluttaket overstiger utløsningsbeløpet, skal den uttredende 

kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal 

selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av 

naturaluttaket er lavere enn utløsningsbeløpet. 

 
Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og 

prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet 

pr. 01.01.2014. 

Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne 

avtalen. 
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11 UTELUKKELSE 

 
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, 

kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal 

utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31.  Ved utelukkelse 

skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden. 
 
 

12 OPPLØSNING OG AVVIKLING 
 

Vedtak om oppløsning av NTHR krever enstemmighet i representantskapet. 

 
Oppløsning av NTHR må godkjennes av Kommunal- og 

regionaldepartementet. Dersom departementet godkjenner oppløsning av 

NTHR, kan departementet gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen 

av avviklingen. 

 
Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte 

kommune har brakt inn i selskapet. 

 
Kommunen har rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i 

kommunen og forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved 

vederlag eller etter nærmere avtale. 

Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn 
ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet. 

 
Dersom departementet samtykker i oppløsning av NTHR, oppnevner 

representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg 

av medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at 

departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det 

ordinære styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, 

men med en oppsigelsestid på 3 måneder. 
 

 
13 TVISTER 

 
Tvist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres 

ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004. 

Når man ikke har vedtekter i avtalen som er dekkende, henvises det til lovverket. 
   

 
14 IKRAFTTREDELSE 

 
Denne selskapsavtale trer i kraft 1. januar 2015 med regnskapsmessig virkning 

fra 1. januar 2015 etter likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige 

deltakerkommuner. 

Samtidig oppheves tidligere vedtekter for Vikna Havn KS. 
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VEDLEGG 
 

TIL SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS 
 
 

 
Ved uttreden eller oppløsning, anvendes verdifordeling basert på verdsettelse av innskudd ved 

selskapssammenslutningen, og ikke etter avtalte eierandeler. Det vises til rapport 01.04.2014 fra 

Takstforum Midt-Norge,  ”Verdivurdering”. 
 

Samme prinsipp anvendes ved regulert fordeling ved deltakere i tilgang eller avgang etter 

selskapssammenslutningen. 

 
 
 

Følgende innskuddsverdier er lagt til grunn: 
 

 
 
 

 
 

Verdsettelse av 
innskudd ved selskaps- 

sammenslutningen 

Verdsettelse 
i % 

 Mill.kr. % 

Vikna 72,920 86,2 

Leka 8,420 10,0 

Nærøy 3,250 3,8 

   

   

   

   

   

   

Sum 84,590 100,00 
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SELSKAPSAVTALE 
FOR NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS 

 
 

Vedtatt i representantskapet i NTHR  29.10.2018 
Vedtatt i Vikna kommunestyre  xx.xx.2018 
Vedtatt i Nærøy kommunestyre  xx.xx.2018 
Vedtatt i Leka kommunestyre  xx.xx.2018 
Vedtatt i Bindal kommunestyre  xx.xx.2018 
 

(Senere endringer i avtalen kan vedtas av representantskapet) 
 

 
1 ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 

 
1-1 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR ) er et interkommunalt selskap opprettet i 

henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. 

 
Selskapets deltakere er kommunene Vikna, Leka, Nærøy og Bindal 

Fra 1.1.2020 trer den sammenslåtte Nærøysund kommune inn i stedet for 
kommunene Vikna og Nærøy. 

 
 

1-2 Formål 
 

NTHR har som formål å: 

 
- Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 

innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og 

konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. 

 
- Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og 

deltager- kommunenes sjøområder 

 
- Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov 

om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de 

bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder 

innenfor kommunenes sjøområder. 

 
Målsettingen for NTHR's virksomhet er at de samlede havneressurser til 

enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. 

For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal 
NTHR kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, 

herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor 

samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for 

havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene. 
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1-3 Hovedkontor 
 

NTHR har sitt hovedkontor i Rørvik. 
   

1-4 Deltakernes innskuddsplikt 
 

Ved etablering og senere inntreden i NTHR overfører deltakerkommunene 

eiendomsretten til havnekapitalen til NTHR. 

 
Til havnekapitalen hører: 

a) Formuesmassen som hører til havnekassen 

b) Inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift, 

c) Verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b. 

d) Inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c. 

 
Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver 
deltagerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget 

vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen. 

 
NTHR overtar alle rettigheter og forpliktelser til de eiendommer som den 

enkelte kommune har skutt inn ved inntreden i selskapet. 
 
 
 

1-5 Rettslig status 
 

Selskapet er et eget rettssubjekt organisert i samsvar med den til en hvær tid  
gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

 
1-6 Deltakernes eierandel og ansvar 

 
Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved 
sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik: 

 
  Vikna  kr 74 866.239   75,6 % 
 
    Leka  kr   8 420.000    8,5 % 
 
  Nærøy  kr   3 250.000    3,3 % 
 
  Bindal  kr 12 514.000  12,6 % 
 
   

 SUM  kr 99 050.239  100% 

 

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel. 

Med virkning fra 1.1.2020 trer den samenslåtte kommunen Nærøysund inn med en 
eierandel på kr 78 116.239 i stedet for kommunene Vikna og Nærøy. 

 



REPRESENTANTSKAP 
 

2-1 Oppnevning og sammensetning 
 

Representantskapet skal ha følgende sammensetning: 
 

Vikna kommune   
Leka kommune 

2 representanter 
 1  representant 

m/vara 
m/vara 

Nærøy  kommune 1 representant m/vara 
  Bindal kommune 1 representant m/vara 
    

Observatører med møte- og talerett: 
  

Brukerrepresentanter 2 representanter m/vara 

  

Fra 1.1.2020 velges 3 representanter m/vara fra den samenslåtte Nærøysund kommune 
i stedet for Vikna og Nærøy sine representanter m/vara. 

 

De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer og 

følger kommunevalgperioden.  

 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for et år av gangen. 

 

Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale 

næringsorganisasjoner, og følger samme periode som de kommunale representantene. 

 

NTHR vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet, for å sikre engasjement, 

involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets 

utvikling. 

 

NTHR skal medvirke til etablering av egnede prosjekter og fora for dialog og 

samhandling. Hyppighet, form og innhold drøftes og videreutvikles sammen med 

brukere og potensielle kunder. 

 

2-2 Representantskapets saksbehandling 

 
Representantskapets møter ledes av representantskapets valgte leder og i dennes 
fravær av den valgte nestleder. 
 
Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av 
stemmene. 
 
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke 
kreves 2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8. 
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til. Dersom det ved 
valg er stemmelikhet avgjøres resultatet av valget likevel ved loddtrekning.  
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Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er 
nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal 
behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en 

  bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til 

 møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av  

 representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak. 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal 
inneholde sakliste. 

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i 
tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig. 

 
Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. 

I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av 

utfallet av stemmegivningen.  Protokollen skal undertegnes av møteleder samt 

to andre personer som utpekes av representantskapet. 
 

Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på 
representantskapets møter. 

 
2-3 Representantskapets oppgaver og myndighet 

 
Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet 
som er selskapets øverste myndighet. 

 
Representantskapets oppgave og myndighet omfatter: 

 
1. Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning. 
2. Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan. 
3. Velge styre med 5 medlemmer inkludert leder og nestleder. 
4. Velge revisor. 
5. Velge en valgkomite på 3 medlemmer blant representantskapets medlemmer med 

leder og nestleder. Representantskapet skal fastsette en instruks for valgkomiteen. 
6. Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre. 
7. Fastsette kommunale forskrifter etter lov om havner og farvann. 
8. Godkjenne styrets vedtak om opptak av lån innenfor rammen av selskapsavtalens 

pkt 6-3. 
9. Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, 

vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann. 
10. Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal behandles 

av representantskapet. 
11. Behandle andre saker som legges frem av styret. 
12. Godkjenne styrets vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom. eller andre 

større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning 
for selskapet eller en eller flere av deltakerne. 
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3 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING  

3-1 Sammensetning 

Til å lede NTHR's virksomhet skal representantskapet velge et styre som skal 
bestå av 5 medlemmer. Det skal velges varamedlem 1 og 2, som dekker opp 
fravær av alle styremedlemmene. Styremedlemmer skal først og fremst velges 
etter kompetanse-forutsetninger for å være styremedlem. 

 
Styrets medlemer velges for 2 år og da slik at 3 av styrets medlemer velges hvert 
annet år og 2 av styrets medlemer de øvrige år. 
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder for 1 år om gangen. 
 
Havnedirektøren har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett. 

 
3-2 Styrets saksbehandling 

 
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov.  Innkallingen skal normalt 

skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste. 

Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. 

Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Styremøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder. 
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall.  Ved 

stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme. 

 
Det skal føres protokoll fra styrets møter.  Ved uenighet om styrets 

beslutning kan styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin 

oppfatning innført i protokollen. 

 
3-3 Styrets myndighet 

 
Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en 

tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å 

utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. 

Videre skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt 

av representantskapet. Videre skal styret sørge for at bokføringen og 

formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn 

med daglig leders ledelse av virksomheten. 
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Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at NTHR til enhver tid 

skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, 

at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid 

er mest mulig konkurransedyktig. 
 

Styret utøver alle funksjoner som gjeldende lov om interkommunale 

selskaper og lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som 

styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og 

økonomiplan. 

 
Styret skal videre: 
1. Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med 

selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i lov om havner 
og farvann. 

2. Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe 
beslutninger om plassering av kapitalen. 

3. Fatte beslutning om opptak av lån innenfor rammen av selskapsavtalens pkt 6-3 
4. Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom. eller andre større 

kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning for 
selskapet eller en eller flere av deltakerne.  

5. Ansette, si opp/avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre 
betingelser samt instruks for daglig leder. 

 
 

4 DAGLIG LEDER (HAVNEDIREKTØR) 
 

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og 
som skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig 
art eller av stor betydning.  Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når 

styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets 

beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. 
 

Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse 

med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av 
overordnet myndighet. 

 
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens 

øvrige ansatte. 
 
 
5 REPRESENTASJON 

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. 

Daglig leder representerer NTHR utad i saker som faller inn under dennes 
myndighet. 
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6 ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK  

6-1 Budsjett og økonomiplan 

Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av 

virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.  Det skal videre 

utarbeides en rullerende økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig 

planleggingsarbeid.  Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår. 

 

6-2 Regnskap 
 

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven. 
 
 

6-3 Lån 
 

Selskapets styre kan med representantskapets godkjennelse ta opp lån innenfor en 
samlet ramme på 80 millioner kroner. Lånerammen indeksreguleres hvert år med 
utgangspunkt i indeksen pr. 1.1.2019 i samsvar med SSBs konsumprisindeks og 
avrundes opp til nærmeste 10.000,- kroner. 
 
Selskapet kan ikke selv låne ut penger. 

 
6-4 Garanti 

 
NTHR kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for 

andres økonomiske forpliktelser. 
 
 

7 SALG AV EIENDOM 
 

Dersom NTHR selger faste eiendommer eller faste havneinnretninger skal den 

kommune eiendommen/innretningen ligger i ha forkjøpsrett.   Varsel om slik 

forkjøpsrett skal gis til vedkommende kommune innen l uke etter at bindende 

kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 

måned etter at varsel er mottatt. 
 
 

8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 
 

Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål, 

hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til 

andre ytelser, eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og 

hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte 

kommune i kommunestyret og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle 

deltakere. Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall. 
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9 INNTREDEN I SELSKAPET 
 

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale 

legges til grunn. 

 
Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og 

overføring av havnekapitalen som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4. 

 

Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens 

innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom 

partene. 

 
Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme 

metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte 

selskapet pr. 01.01.2015. 

 
Beslutning om å innlemme nye deltakere krever tilslutning fra samtlige deltakere, 

jfr. selskapsavtalens pkt 8. 
 

 
 

10 UTTREDEN AV SELSKAPET 
 

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen. 
 

 
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens 

inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel. 

 
Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi, 

“utløsningsbeløpet”, dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av 

det innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet. 

 
Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak: 

 

 
1. De havneanlegg, jfr. havne- og farvannslovens § 4, kommunen brakte 

inn i selskapet. 

2. Annen fast eiendom kommunen brakte inn i selskapet. 
 

 
Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til 

de eiendeler som tas ut. 

Dersom verdien av naturaluttaket på utløsningsbeløpet overstiger 

utløsningsbeløpet, skal den uttredende kommunen yte kontantoppgjør svarende til 

differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal selskapet yte kontantoppgjør svarende 

til differansen, dersom verdien av naturaluttaket er lavere enn utløsningsbeløpet. 
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Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne 

avtalen. Eventuelle omkostninger knyttet til eiendel- og eiendomsoverdragelse skal 

dekkes av uttredende kommune. 

 

 

11 UTELUKKELSE 

 
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, 

kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal 

utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31.  Ved utelukkelse 

skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden. 
 
 

12 OPPLØSNING OG AVVIKLING 
 

Vedtak om oppløsning av selskapet krever enstemmighet i representantskapet. 
 
Oppløsning av selskapet må godkjennes av kommunal- og regionaldepartementet. 
Dersom departementet godkjenner oppløsning av selskapet, kan departementet gi 
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen. 

 
Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte 

kommune har brakt inn i selskapet. 

 
Kommunen har rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i 

kommunen og forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved 

vederlag eller etter nærmere avtale. 

Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn 
ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet. 

 
Dersom departementet samtykker i oppløsning av NTHR, oppnevner 

representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg 

av medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at 

departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det 

ordinære styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, 

men med en oppsigelsestid på 3 måneder. 

 

Ved avvikling av selskapet overføres arkivet til største eierkommune som plikter å 

ta vare på dette i samsvar med avtale mellom eierne og de krav som stilles i lov og 

forskrift. 
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13 TILLEG TIL VEDTEKTER 
 
Den til enhver tid gjeldende lovgivning for interkommunale selskaper kommer til 
anvendelse i tillegg til de bestemmelser som fremgår av disse vedtekter. 
 
 

14 TVISTER 
 

Dersom det oppstår tvist mellom deltakerne om fortolkingen eller gjennomføringen 
av denne avtale skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom 
forhandlingene ikke fører fram kan hver av partene etter et varsel med 2 ukers frist 
bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler og med Namdal Tingrett som 
verneting.   

 
15 IKRAFTTREDELSE 

 
Denne selskapsavtale trådte i kraft fra 1.januar 2015 og med endringer med 

virkning fra 1.1.2019 - begge ganger etter likelydende vedtak i kommunestyrene 

i samtlige deltakerkommuner. 
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VEDLEGG 
 

TIL SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS 
 
 

 
 
 
 

Følgende innskuddsverdier er lagt til grunn: 
 

 
 
 

 
 

Verdsettelse av 
innskudd ved selskaps- 

sammenslutningen 

Verdsettelse 
i % 

 Mill.kr. % 

Vikna 74,866 75,6 

Leka 8,420 8,5 

Nærøy 3,250 3,3 

Bindal 12,514 12,6 

   

   

   

   

   

Sum 99,050 100,00 
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   Dato xx.xx.2018     Dato xx.xx.2018 

   Vikna Kommune     Leka Kommune 

 

 

   Amund Hellesø     Per Helge Johansen 

   Ordfører      ordfører 

 

 

 

   Dato xx.xx.2018     Dato xx.xx.2018 

   Nærøy Kommune     Bindal Kommune 

 

 

   Steinar Aspli      Britt Helstad 

   Ordfører      ordfører 

 

 

 

 



Samlet verdi av havneanlegg i Bindal kommune som skytes inn  

 i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS som egenkapital

Industrikai Brukstomta 5 950 000,00kr         

Bakareal Brukstomta kai 600 000,00kr             

Kalvik Kai 1 309 000,00kr         

Lagerbygg Kalvik kai 300 000,00kr             

Bakareal Kalvik kai 235 000,00kr             

Gaupen Kai 1 400 000,00kr         

Hus Gaupen Kai 800 000,00kr             

Fergekaibu Gaupen 500 000,00kr             

Kommunekai Terråk 1 000 000,00kr         

Pavilijong Terråk 100 000,00kr             

Fergekaibu Terråk 300 000,00kr             

Bakareal Terråk 320 000,00kr             

Fradrag for bevilget tilskudd fra NTHR -300 000,00kr           

Samlet innskudd Bindal kommune 12 514 000,00kr       



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 026 
Saksmappe: 2019/102-1 
Saksbehandler: Helge Thorsen 
Dato: 04.02.2019 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

19/19 Formannskapet 25.02.2019 
18/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 
Sak: Invitasjon til møte om samarbeid fra Trondheim, Hitra og 

Frøya   
 
 

Vedlegg: 
1 Marin samarbeidsavtale Trondheim-Frøya-Hitra 

 
 
Bakgrunn 
Trondheim, Frøya og Hitra kommuner har et marint samarbeid, mer kjent som 
Trepartsamarbeidet. Dette samarbeidet har pågått siden 01.08.13  
 
Bakgrunnen for samarbeidet baserte seg på erfaringer fra felles stand og markedsføring under 
AquaNor og Nor-Fishing og ønsket om å oppnå mer sammen. Avtalens intensjon er å 
synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene Frøya og Hitra og 
teknologi, FoU, og landsdelshovedstaden Trondheim for å posisjonere regionen som 
havbruksregion nr. 1.  
 
Dagens avtale mellom de tre kommunene har fem hovedområder med ulike aktiviteter knyttet 
til seg:  
1. Styrke omdømmet og markedsføre regionen  
2. Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen  
3. Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  
4. Sikre relevant kompetanse i regionen  
5. Bistå og støtte hverandre i saker knyttet til marine satsninger i den enkelte kommune  
 
Høsten 2018 ble Nærøy og Vikna kommune ved ordførere og rådmenn invitert av ordfører 
Rita Ottervik til et diskusjonsmøte der tema var en tilslutning til avtalen for å styrke kysten 
som havbruksregion og i tillegg utvikle de maritime muligheter som ligger der. 
 
Et annet satsingsområde som ble diskutert var Trøndelag som matregion, der det blant annet 
ble drøftet felles stand under matfestivalen i Trondheim 2019. 
 
Oppsummering/diskusjoner i møtet:  
 
Introduksjon 



 Eksisterende avtale er en synliggjøring av samarbeidet mellom by og FoU, og 
industrien langs kysten.  

 Med et nytt samlet Trøndelag så er dette møtet riktig av flere årsaker.  
 Som et regionalt og nasjonalt tyngdepunkt vil et samarbeid/utvidelse av dette 

samarbeidet være positivt. Land – og skogbruk har stått sterkt sammen, men kysten 
har kanskje ikke stått fremst.  

 Kommunene er havneeiere, vekstkommuner og har andre roller enn den 
fylkeskommunen har, samtidig må vi være obs. 

Hva er interessant for oss felles? 
 Vi kan samarbeide om flere deler av avtalene eller utvikle ny avtale. Aktuelle 

områder, i tillegg til det som finnes i avtalen kan være 
o Havneutvikling 
o Mat og drikke fra kysten  
o Kystens muligheter, potensial og utfordringer 

 Næringsliv 
 Yrkes- og karrieremuligheter 
 Kultur, historie, opphav 
 Skole og utdanning 
 Kompetansedeling og kompetanseutvikling 

o Mer sjømat inn i skolen 
o Strategisk mtp nivåene (regionalt, nasjonalt, internasjonalt) 

Erfaringer så langt av samarbeidet  
 Det har løftet både Frøya og Hitra som havbrukskommuner, fått disse inn på kartet i 

også Trondheim kommune og innen FoU. 
 Gjort næringen kjent i byen. 
 Blitt synlig på flere arenaer. 
 Har utvidet egne nettverk, særlig mellom formannskapene.  
 Næringslivet oppleves som interessert og ”på” med tanke på samarbeidet. 
 Kunnskap og fokus inn i FoU-miljøene, i administrasjonen og politisk på en mer 

systematisk og fast måte.   

Hva er mulighetene med/gjennom Oi 
 Relevante prosjekter for kystmat: 

o Matstreif (september 2018) 
o Grüne Woche i Berlin 2019, som er verdens største mat- og landbruksfestival, 

hvor Oi har med sjømat.  
o Trøndersk Matfestival 2019  

 Den eneste matfestivalen hvor tre av de store oppdrettsselskapene 
samarbeider (Salmar, Lerøy og Marine Harvest). 

 Kystsmak/tema fra kysten kan være aktuelt for Matfestivalen 2019. 

Trøndelag fylkeskommune og koblingen mellom mat og reiseliv 
 Reiseliv har økt sysselsetting fra 2008-2014 viser rapportering, og er en viktig næring 

for by og land. Det er fortsatt rom for vekst. 
 Bidrar med NOK 8.5 millioner/år til Trøndelag reiseliv. 
 Bidrar med NOK 1 millioner/år til Oi.  



 Bidrar med totalt NOK 3 millioner (fordelt på 3 år) til prosjektet Kystopplevelser.  
Dette er utviklingsmidler som skal bidra med salgbare opplevelsesprodukter fra 
kysten. Prosjektet er lagt til Kyst Norge med en egen prosjektleder.  

 
Videre arbeid framover 
Nærøy og Vikna tar med seg avtalen, slik den foreligger p.t., og kommer med avklaring, 
tilbakemelding/innspill til Trepartsamarbeidet.  
 
Det bør også drøftes om det er ønskelig eller mulig med et felles formannskapsmøte før mai. 
Frøya har ansvaret for å fasilitere et slikt møte hvis det blir i 2019. 
 
Hvis det blir eller er ønske om et utvidet partnerskap, vil det bli behov for et drøftingsmøte i 
etterkant av et felles formannskapsmøte der veien videre blir kartlagt.  
 
Vurdering 
Ut i fra eksisterende samarbeider i dag er det flere arenaer og aktører som Vikna og Nærøy 
samarbeider på, og med. I region Namdal er det et fellesprosjekt der en ønsker Namdal 
profilert på fellesstand under matfestivalen i Trondheim – «Oi! Trøndersk mat og drikke» 
sommeren 2019. 
 
Vi har også nylig vært representert på Grüne Woche i Berlin. Styrking av kysten i vår region 
handler også mye om infrastruktur, der vi også har samarbeid med både region Namdal, 
enkelt kommuner og gjennom havnesamarbeid også med Hitra og Frøya.  
 
Rådmennene er positiv til et utvidet samarbeid som vi er invitert med i av Trondheim, Hitra 
og Frøya, men vil likevel gjøre oppmerksom på at et slikt samarbeid vil kunne medføre at vi 
må prioritere framover. Det kan ressursmessig være krevende å gjennomføre samme type 
oppgaver på flere arenaer.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken legges fram for drøfting uten innstilling.  
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommune er positiv til å delta i et samarbeid mellom Frøya, Hitra og 
Trondheim kommune og ønsker å tiltre maritim samarbeidsavtalen mellom disse 
kommuner. 
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda. 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune er positiv til å delta i et samarbeid mellom Frøya, Hitra og 
Trondheim kommune og ønsker å tiltre maritim samarbeidsavtalen mellom disse 
kommuner. 
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda. 
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