
 

Nærøy kommune 
 

Møteinnkalling 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus 
Dato: 21.06.2018 
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 Møte i formannskapet 
09.00-11.30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Fuglmo Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  





Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 3/18 Åpen spørretime 

 
 

PS 34/18 Referatsaker  
RS 23/18 Mathias Kolstad Hanssen - behandling av søknad om 

videreføring av skoleplass 
X 

RS 24/18 Rema 1000 - søknad om salgsbevilling for alkohol  
RS 25/18 TV-aksjonen 2018: Oppnevning av komite  
RS 26/18 Årets medmenneske 2018  
RS 27/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til 

en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang 
til utveksling av personopplysninger for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet 

 

RS 28/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til 
endringer i varemerkeloven og tolloven mv. 

 

RS 29/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til 
ordfører vedr. tjenesteinnholdet i kommunene innenfor 
driftsenhet Innherred og Namdal 

 

RS 30/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til 
ordfører vedr. tjenesteinnholdet i kommunene innenfor 
driftsenhet Innherred og Namdal 

 

RS 31/18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 
kunngjøring av midlertidig tilskuddsordning til 
romanifolket/taterne 

 

RS 32/18 Kommunal- og moderniseringsdepartement - 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - 
forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og 
fylkeskommuner omfattet av grenseendringer 

 

RS 33/18 KS - sone- og nabokriteriet - bosettingskriteriene i 
inntektssystemet og effekten ved 
kommunesammenslåinger 

 

RS 34/18 Fylkesmannen i Trøndelag - fremtidig 
kommunesammenslåing og vesentlige utslag i sone- og 
nabokriteriet i kommunens inntektssystem 

 

RS 35/18 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak - Lund krets til nye 
Namsos kommune fra 1.1.2020 

 

RS 36/18 Ytre Namdal Vekst - protokoll fra generalforsamling 
08.05.18 

 



 
Saker til behandling 

PS 35/18 Årsregnskap 2017  
PS 36/18 Årsmelding 2017  
PS 37/18 Økonomirapport pr 30.04.2018  
PS 38/18 Senter mot incest og seksuelle overgrep - 

Virksomhetsplan - Avtale 
 

PS 39/18 Kontroll med omsetningen av alkohol MARS 2018  
PS 40/18 Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol 2018  
PS 41/18 Pasientombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2017  
PS 42/18 Påbygg Nærøy Bo- og Behandlingssenter NBBS - 

tilleggsbevilgning 
 

PS 43/18 Tjenestetilbud til personer med demens  
PS 44/18 Uttalelse fra Nærøy kommune angående Val vg.skole 

AS' søknad om etablering av grunnskole etter 
friskoleloven 

 

PS 45/18 Siril Nygård Juul - behandling av søknad om endring 
av skolested 

X 

PS 46/18 Amanda Aardal - behandling av søknad om endret 
skolested 

X 

PS 47/18 Bioøkonomi for Namdalen  
PS 48/18 Kystsoneplan for Namdalen - forslag til planprogram  
PS 49/18 2.gangs behandling endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord 
 

PS 50/18 Behandling av innbyggerforslag - Reguleringsplan 
Hagan steinbrudd 

 

PS 51/18 Endelig behandling - Reguleringsplan for 
"Masseuttak / Steinbrudd Hagan" - 62/2 

 

PS 52/18 Høring - Utkast til del strategi veg og innspill til 
handlingsprogram 

 

PS 53/18 Høring - NOU 2018: Sjøveien videre  
PS 54/18 DPS Kolvereid - kjøp av Bjørkåsvegen 17  
PS 55/18 Næring i YN IKS - utvidelse av styret med 

representant fra næringslivet 
 

PS 56/18 Nærøy fjellstyre - søknad om kommunal garanti for 
lån 

 

PS 57/18 Driftsenhet Innherred og Namdal: ny 
samarbeidsavtale 

 

PS 58/18 Regionalt næringsfond - revisjon av retningslinjer og 
vedtekter for forvaltning av regionale midler 

 

PS 59/18 Kommunalt næringsfond - utvidet ramme  



PS 60/18 Ingrid Bergh - søknad om studiestøtte  
PS 61/18 Møteplan 2. halvår 2018 - formannskap og 

kommunestyre 
 

 



Åpen spørretime

ÅPS 3/18 Åpen spørretime

PS 34/18 Referatsaker

RS 23/18 Mathias Kolstad Hanssen - behandling av søknad om 
videreføring av skoleplass

RS 24/18 Rema 1000 - søknad om salgsbevilling for alkohol

RS 25/18 TV-aksjonen 2018: Oppnevning av komite

RS 26/18 Årets medmenneske 2018

RS 27/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til en ny 
bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av 
personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

RS 28/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til 
endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

RS 29/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til ordfører vedr.
tjenesteinnholdet i kommunene innenfor driftsenhet Innherred og 
Namdal

RS 30/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til ordfører vedr.
tjenesteinnholdet i kommunene innenfor driftsenhet Innherred og 
Namdal



RS 31/18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - kunngjøring av 
midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

RS 32/18 Kommunal- og moderniseringsdepartement - 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - forskrifter om 
gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i 
kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer

RS 33/18 KS - sone- og nabokriteriet - bosettingskriteriene i 
inntektssystemet og effekten ved kommunesammenslåinger

RS 34/18 Fylkesmannen i Trøndelag - fremtidig kommunesammenslåing 
og vesentlige utslag i sone- og nabokriteriet i kommunens 
inntektssystem

RS 35/18 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak - Lund krets til nye Namsos
kommune fra 1.1.2020

RS 36/18 Ytre Namdal Vekst - protokoll fra generalforsamling 08.05.18



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 210 
Saksmappe: 2018/111-6 
Saksbehandler: Fred Erik Moen 
Dato: 22.05.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

10/18 Administrasjonsutvalget 11.06.2018 
53/18 Formannskapet 11.06.2018 
35/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Årsregnskap 2017   

 
 
Vedlegg: 
1 Revisjon Midt-Norge SA - revisors beretning 2017 - til kommunestyret 
2 Kontrollutvalgets uttalelse til Nærøy kommunes årsregnskap for 2017 
3 Kontrollutvalgets saksprotokoll sak 10_18 

 
Årsmelding og årsregnskap 2017 er lagt ut på forhånd. 
 
Bakgrunn 
Kommunelovens § 48 har bestemmelser i forhold til utarbeidelse av regnskap og 
årsberetning. 

 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres og 
anvendes i løpet av året. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk. Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. 

 
Bestemmelser knyttet til årsberetning fremgår av ”Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning” hvor det i forskriftens § 10,3 ledd fremgår: 
”Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer 
denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis 
uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for 
kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse 
til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller 
fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles.” 

 
Kort oppsummert kan følgende beskrivelse gi et bilde av regnskapsåret 2017: 

- Nærøy kommunes årsregnskap for 2017 fremlegges med et mindreforbruk på 
kr 13.498.506,29. 



- Netto driftsresultat er beregnet til kr 56 mill, og henholdsvis 25 mill. når det 
korrigeres for inntektsført statlig støtte til kommunesammenslåing 
(engangskostander) Korrigert netto driftsresultat utgjør 4,8 prosent av 
kommunens samlede driftsinntekter. Korrigert for bokført premieavvik pensjon 
og avsetning og bruk av bundne fond viser den reelle driftsøkonomien et 
korrigert netto driftsresultat på 5,2 % av samlede driftinntekter. 

- Kommunens disposisjonsfond utgjør kr 56 mill, som utgjør 
10,8 % av driftsinntektene (før disponering av mindreforbruket i 
2017). 

- Lånegjelden forble tilnærmet uendret til tross for at det ble tatt opp nye lån 
for videre utlån, samt til finansiering av investeringer utført i løpet av året. 
Det ble benyttet ca 12 mill. kroner av tidligere års ubrukte lånemidler i 
2017. Netto lånegjeld utgjør ved årsskifte ca 80 % av kommunens samlede 
driftsinntekter. 
Det vises for øvrig til detaljert redegjørelse i årsmelding for 2017. 

 
Vurdering 
1. Rådmannen foreslår at årsregnskap for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 foreslås avsatt til disposisjonsfond. 
- budsjettskjema 1A endres i egen sak vedr budsjettreguleringer 1. tertial. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 

 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 
9.372.426,00 til kr 22.870.932,29. 

 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 
endres fra kr 0,- til – kr 13.498.506,29. 

 
 
  
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Administrasjonsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonsutvalget ser svært positivt på at Nærøy kommune har god 
økonomistyring. Det er nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med 
utbetalingen av havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som 
nytt basseng og idrettshall på Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Administrasjonsutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til kr 

22.870.932,29. 
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres fra 



kr 0,- til – kr 13.498.506,29. 
 
Administrasjonsutvalget ser svært positivt på at Nærøy kommune har god 
økonomistyring. Det er nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med 
utbetalingen av havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som 
nytt basseng og idrettshall på Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om 
følgende ifb. med vedtak i budsjett 2018: 

o Plan for bygging av framtidsrettet barnehage på Kolvereid 
o Sertifisering trafikksikker kommune 
o Ladepunkter el-bil 
o Ny idrettshall/flerbrukshall/aktivitetspark og svømmebasseng 
o Bekjempelse av barnefattigdom 
o Etablering av utstyrssentral (BUA) 
o Ivaretakelse historisk gjenstandssamling Gammelbanken 
o Forskjønnelse av Kolvereid sentrum 
o Status bygging av Kolvereid skole 
o Ungdomsrådskonferansen 
o Bolystteam 

 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunen inviterer til et samarbeid med velforening, grunneiere, frivilligsentralen om 
rydding av skog i sentrumsområdene (tettsteder) som et ledd i forskjønning og 
trivselstiltak i Nærøy kommune. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra administrasjonsutvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til kr 

22.870.932,29. 
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres fra 

kr 0,- til – kr 13.498.506,29. 
 
Kommunestyret ser svært positivt på at Nærøy kommune har god økonomistyring. Det 
er nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med utbetalingen av 
havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som nytt basseng og 
idrettshall på Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
Kommunen inviterer til et samarbeid med velforening, grunneiere, frivilligsentralen om 
rydding av skog i sentrumsområdene (tettsteder) som et ledd i forskjønning og 
trivselstiltak i Nærøy kommune. 
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Uttalelse  om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

\fi har revidert Nærøy kommunes årsregnskap som viser kr 322 242 508 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 13 498 506. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsVar med lov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nærøy kommune per 31. desember

2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikteri henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

lforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig infomasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal



regnskapsskikk  i  Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han firmer
nødvendig for å kunne  utarbeide  et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet.
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revis'onsberetnin er

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak. og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon». mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Namsos. 11.4.2018

LeamccQ ‘0q W  6’0n
Linda  Pettersen Heidi Galguften
Oppdragsansvarlig revisor Hovedrevisor

Kopi:
Rådmannen
Kontrollutvalget i Nærøy kommune v/ KonSek IKS
Økonomisjefen











Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 004 
Saksmappe: 2018/384-5 
Saksbehandler: Fred Erik Moen 
Dato: 22.05.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

11/18 Administrasjonsutvalget 11.06.2018 
54/18 Formannskapet 11.06.2018 
36/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Årsmelding 2017   

 
 
 
 
Årsmelding 2017 er utsendt tidligere. 
Bakgrunn 
 
 Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og  
årsberetning, jf kommunelovens § 48.  
 
Bestemmelser knyttet til årsberetning fremgår av ”Forskrift om årsregnskap og  
årsberetning” hvor det i forskriftens § 10, 3. ledd fremgår:  
”Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer  
denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis  
uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for  
kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse  
til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller  
fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles.”  
 
Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets møte er vedlagt sak ”Årsregnskap 2017”. 
Vurdering 
 
 Årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
  
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 



Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 210 
Saksmappe: 2018/553-1 
Saksbehandler: Fred Erik Moen 
Dato: 22.05.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

12/18 Administrasjonsutvalget 11.06.2018 
55/18 Formannskapet 11.06.2018 
37/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Økonomirapport pr 30.04.2018   

 
 
Vedlegg: 
1 Tertialrapport 1. tertial 2018 
2 Finansrapport Nærøy kommune-2018-04-30 
3 Budsjettregulering mindreforbruk 2017 juni 2018 
4 Budsjettskjema 1A drift juni 2018 
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Bakgrunn 
I tråd med økonomireglementets kapittel 6 fremlegges økonomirapporten pr 30. april 2018 
for politisk behandling. 
Vurdering 
Kommuneproposisjon 2019 
Staten legger til grunn en realvekst i frie inntekter for 2019 for kommunene i intervallet 2,6 - 
3,2 mrd. kroner.  
Vekstanslaget må ses i sammenheng med at: 

 Regjeringen i kommuneproposisjonen viser til at det er usikkerhet knyttet til 
anslagene når det gjelder kommunesektorens merutgifter som følge av 
demografiske endringer. Regjeringen tallfester heller ikke direkte sitt anslag for 
demografikompensasjon for 2019. Regjeringen viser imidlertid til oppdaterte 
beregninger for inneværende år der kostnadsveksten kommuner og 
fylkeskommuner som følge av demografiske endringer nå anslås til 1,7 mrd. 
kroner, og hvor 1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene.  

 
 Veksten i kommuner og fylkeskommuners pensjonskostnader i 2019 anslås til 650 

mill. kroner utover det som dekkes av den kommunale deflatoren, men presiserer 
samtidig at dette anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.  

 
I fordelingen av anslaget mellom skatt og rammetilskudd for 2019 er det i 
kommuneproposisjonen lagt til grunn at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 
omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter.  
 



Av realveksten for 2019 begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet og 
100 mill. kroner med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Ut fra tidligere 
praksis må det forventes at beløpene vil bli fordelt til kommunene etter delkostnadsnøkkelene 
i inntektssystemet.   
Fremover i tid gis det ikke noe tallanslag av regjeringen, men ut fra at vi er inne i 
opptrappingsplaner for rus og habilitering / rehabilitering, må det kunne forventes en vekst i 
tildelingen til disse opptrappingsplanene også i 2020.  
 
Distriktsindeksen 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en revisjon av distriktsindeksen. 
Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017) 
videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge 
også i 2019.  
 
Departementet varsler at de vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske 
tilskuddene i inntektssystemet nærmere, og at vurderingen primært vil ha fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil 
komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.  
 
 
I kommuneproposisjonen varsles følgende omlegginger fra 2019:  
Det legges opp til at kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter fra 2019 også vil 
omfatte pasientgruppene i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusavhengighet (TBE). Det vil overføres midler fra de regionale helseforetakene til 
kommunenes rammetilskudd i forbindelse med denne omleggingen, anslått til å bli intervallet 
150 - 220 mill. kroner tilsvarende 32 000 til 47 000 liggedøgn. Prisen per utskrivingsklart 
døgn skal være den samme som for somatikk. Regjeringen vil komme tilbake med endelig 
forslag i statsbudsjettet for 2019. 
 
RNB 2018 
For 2018 er det foretatt en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,35 
mrd. kroner til 158,2 mrd. kroner. Nedjustering av skatteanslaget har sammenheng med at 
anslaget for lønnsvekst er justert ned. Den prosentvise veksten i skatteinntektene fra regnskap 
2017 til 2018 anslås nå i RNB til 1,0 pst. Et i utgangspunktet forsiktig budsjettert 
skatteanslag i Nærøy for 2018 gjør det ikke nødvendig å regulere skatteinntektene som følge 
av nye prognoser på nåværende tidspunkt. 
 
Lønnsveksten i 2018 er i RNB justert ned fra 3,0 til 2,8 pst. Regjeringens anslag for at den 
samlede kommunale lønns- og prisveksten (kostnadsdeflatoren) er imidlertid uendret på 2,6 
pst. Årsaken til dette er høyere prisvekst på varer og tjenester, i hovedsak energipriser. 
 
I RNB 2018 er det videre foretatt en oppjustering av anslaget for kommunenes merutgifter til 
gratis kjernetid i barnehagene med 14,2 mill. kroner som følge av at inntektsgrensene for 
gratis kjernetid ble økt ved Stortingets saldering av statsbudsjettet for 2018. Kommunene 
kompenseres for denne merutgiften gjennom tilsvarende økning i rammetilskuddet.   
 
I kommuneproposisjonen omtales to tilleggsbevilgninger for 2018 som ikke gjelder de frie 
inntektene. Dette gjelder: 
 

a) Havbruksfondet.  
Av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet i norsk lakseoppdrett skal 80 
prosent tilfalle kommuner og fylkeskommuner. Kommunene får 87,5 pst av disse 
inntektene. Første kapasitetstildeling etter det nye systemet er under 
gjennomføring, og inntektene til 160 kommuner og 10 fylkeskommuner er 



beregnet til 756 mill. kroner. Videre skal det tildeles ytterligere kapasitet gjennom 
auksjonsrunde før sommeren 2018, og vederlaget her er anslått til 1,5 mrd. kroner. 
Samlet anslås det at kommuner og fylkeskommuner i 2018 vil få et tilskudd fra 
havbruksfondet over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett på 2,4 mrd. 
kroner. 

 
b) Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger.  

Bevilgningsrammen for investeringstilskudd foreslås økt som følge av stor 
søknadsinngang (tilsvarende omlag 700 heldøgns omsorgsplasser). Videre foreslås 
Husbankens tilsagnsramme for investeringstilskudd til nye heldøgns 
omsorgsboliger økt med omlag 1,2 mrd. kroner til 4,2 mrd. kroner i 2018. 

 
I forhold til fremtidig kommuneøkonomi er noe av utfordringsbilde:  

 Store investeringsbehov og økende lånegjeld  
 Økende rentekostnader  
 Kommende eldrebølge  
 Kraftig økning i utgiftene til helse og sosial  
 Må forvente å måtte prioritere innenfor strammere rammer fremover  
 Krav til økt produktivitet og effektiviseringsgevinster  

 
Vurdering av avdelingenes drift pr 1. tertial 2018: 
Rådmannens stab 
Drift i henhold til budsjett med unntak av innvandringstjenesten. For innvandringstjenesten er 
inntektssiden vesentlig lavere enn budsjettert, som følge av lavt antall bosettinger i forhold til 
budsjettvedtak om bosetting av 20 personer. IMDi er imidlertid vært svært tydelige på at vi 
ikke får anledning til å bosette flere enn 10 personer. Av den grunn er det behov for å komme 
tilbake med regulering av årets budsjettramme med tanke på det lave antall bosettinger, og 
følgelig reduserte inntekter og utgifter.  
 
Oppvekst og kultur 
Beregninger viser stramme budsjetter, men avdelingen mener å kunne tilpasse driften innen 
oppvekst og kultur innenfor vedtatte rammer dersom ikke noe uforutsett inntreffer utover 
året. 
 
Helse og sosial:  
De største utfordringene for avdelingen er utgifter til økonomisk sosialhjelp. Legekontoret 
har 2 vakante stillinger der vikarinnleie medfører merforbruk. Beregninger viser at helse og- 
sosialavdeling vil få et merforbruk på 1.2 – 3 mill. kr. på årsbasis. Videre tilsier rapporter at 
det kan forventes et merforbruk i det interkommunale barnevernet, uten at dette er tallfestet. 
 
Drift og utvikling: 
Gjennomgang pr 1. tertial viser at det er størst usikkerhet rundt budsjettpostene for 
vedlikehold og husleieinntekter. En kald og snørik vinter har medført økte kostnader til 
oppvarming og vintervedlikehold vei. På inntektssiden er det avvik på husleieinntekter, blant 
annet som følge av at det har det vært noe mer tomme leiligheter som skyldes stor slitasje 
som krever oppussing, og mindre etterspørsel etter leiligheter.  
Totalt forventer avdelingen å komme ut med et merforbruk på ca. kr 1,5 mill. kroner i 2018. 
 
Rådmannen vil fremover følge den anstrengte økonomiske situasjonen tett, samtidig som det 
fortløpende må vurderes nødvendigheten av tiltak det kan være aktuelt å iverksette.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 



2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte 
budsjettskjema 1A og 1B. 

 
 
  
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A og 1B. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A og 1B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tertialrapport  
1. tertial 2018 

Nærøy kommune 
 
 
 



Oppsummering: 
 
Økonomistyring og budsjettdisiplin: 
Avdelingene rapporterer om stramme budsjetter etter budsjettgjennomgang første tertial. 
Det er spesielt innen helse- og sosial at det rapporteres om merforbruk pr. 1. tertial. 
De siste to års høye skatteinngang ser ut til å ha snudd i 2018. Regjeringen har ved RNB -18 
nedjustert tidligere prognoser for -18. En redusert skatteinngang på nasjonalt nivå vil følgelig 
få innvirkning på kommunens skatteinngang og skatteutjevning.    
 
Det er allerede varslet en raskere renteøkning enn hva man så for seg høsten 2017. Dette vil 
bety økte finanskostnader for kommunene. Nærøy har en stor andel av sine innlån bundet i 
fastrenteavtaler, og vil merke renteøkningen først ved utløpet av fastrenteavtalene og ved 
nye låneopptak. Dette forsterker ytterligere viktigheten av å redusert kommunens høye 
lånegjeld. 
 
Det vil også fremover være viktig å ta grep for å tilpasse driften innenfor de stramme 
rammene man er kjent med slik at man vil være i stand til å skaffe kommunen fremtidig 
handlingsrom. 
 
Oppvekst og kultur:   
Beregninger viser at driften innen oppvekst og kultur vil ligge innenfor budsjett dersom ikke 
noe uforutsett skulle skje utover året. Merforbruk på vikarinnleie 1. tertial dekkes inn med 
økt refusjon sykepenger. Enkelte enheter vil allikevel måtte justere driften utover høsten for 
å holde seg innenfor vedtatte rammer. 
Store budsjettposter som overføring til private barnehager og refusjon til andre kommuner, 
ligger innenfor budsjett. Etter ordinært barnehageopptak ser det ut til å bli færre barn i de 
private barnehagene fra nytt barnehageår 2018.  
 

Helse og sosial:  
Beregninger viser at helse og- sosialavdeling for 1. tertial ligger an til å komme ut med et 
merforbruk på mellom 0,4 – 1 mill. kroner, som tilsvarer 1.2 – 3 mill. kr. på årsbasis. De 
største utfordringene er utgifter til økonomisk sosialhjelp. Legekontoret har 2 vakante 
stillinger der vikarinnleie medfører merforbruk. I tillegg tilsier rapporter at det kan forventes 
et merforbruk i det interkommunale barnevernet. 

Utviklingen for resten av 2018 avhenger av at man klarer å holde en stram økonomisk 
kontroll og at det ikke oppstår uforutsette utgifter utover året.  
 
Drift og utvikling: 
En kald og snørik vinter har medført økte kostnader til oppvarming og vintervedlikehold vei. 
Totalt forventer avdelingen å komme ut med et merforbruk på ca. kr 1,5 mill. kroner i 2018. 
Noe av dette kan tas inn på reduksjon av vedlikehold vei/bygg, noe som vil være uheldig da 
det vil øke et allerede stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg er det ikke lenger samme trykk i 
etterspørselen etter utleieboliger. Dette ses i sammenheng med redusert bosetting. 
 
 
 



 
Andre forhold: 
Tidligere skatteanslag er i RNB – 18 nedjustert, blant annet som følge av lavere lønnsvekst 
enn først antatt. Økt kostnadsvekst på varer og tjenester veier opp for lavere lønnsvekst, og 
deflatoren holdes uendret.  
 

RÅDMANNENS STAB, INNVANDRINGSTJENESTEN OG SERVICEKONTORET 

RÅDMANN MED STAB OG OSK Regnskap Buds(end) Regnskap %-
2018 2018 2017 forbruk

100 RÅDMANN 11 860 123 33 980 975 11 419 528 35
101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 3 303 980 3 143 467 -1 040 235 105
160 OSK 1 801 192 4 922 780 1 697 955 37

SUM RÅDMANN MED STAB OG OSK 16 965 296 42 047 222 12 077 248 40  

Ansvar 100 Rådmann 
 
Bemanningssituasjonen:  
Rådmannens stab er for tiden fullt bemannet med de stillingene som ansvaret innehar, etter 
at innkjøpsansvarlig ble ansatt i november 2017. Imidlertid ligger det utfordringer knyttet til 
sykefravær innen personal, samtidig som assisterende rådmann starter i ny jobb etter ferien. 
Det er utlyst og tilsatt personalmedarbeider, som vil tiltre i 2.tertial. 

Informasjonsteknologi 
Det er stort fokus i IT-tjenesten for å få på plass alt knyttet til innføring av nettbrett i 
skolesektoren, og mest mulig ressurser på IT må settes inn på dette fram til skolestart 2018. 
Det betyr all annen tilleggsarbeid/utredningsarbeid unntatt kommunesammenslåing må 
begrenses til det minimale. 
 
Pga. for tiden begrensede ressurser internt på vaktmestersiden, må det leies inn eksternt 
firma for å kable opp infrastruktur til klasserom (data- og strømkontakter) på noen av 
skolene knyttet til innføring av nettbrett. Dette er ikke tatt med i budsjett for 2018. 
Regulering av budsjett må vurderes ved 2.tertial. 
 
Kommunereformen: 
De formelle foraene som skal styre sammenslåingsprosessen mellom Vikna og Nærøy er nå 
etablert, som fellesnemnd, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg. Det er avtalt frikjøp av 
tillitsvalgte for å sikre god involvering av ansatte. Representanter fra rådmannens stab, 
personalsjefer og tillitsvalgte/verneombud fra begge kommunene har deltatt på en felles 
erfaringssamling sammen med andre kommuner på Gardermoen. 

Konsulentselskapet Bedriftskompetanse AS er leid inn i forbindelse med rekrutteringen av 
prosjektleder/rådmann. Stillingen er utlyst og det tas sikte på at prosjektleder kan tiltre over 
sommeren. 



Det er nedsatt flere administrative arbeidsgrupper som skal kartlegge alle oppgaver 
tilknyttet sammenslåingen innenfor sitt ansvarsområde. Det er etablert 10 arbeidsgrupper 
innenfor områdene økonomi, arkiv, valg, samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelse, 
hjemmeside, internkontroll/HMS/avtaler, IT, personal og omstillingsdokument for 
Nærøysund kommune. Kartleggingen i disse gruppene vil skje innen juni, og vil gi en oversikt 
over arbeidsflyten fram mot sammenslåingen og avdekke ressursbehovet. 

Når det gjelder grensejustering Lund, så ventes det nå på en endelig avklaring fra 
Fylkesmannen i Trøndelag. Også forholdet knyttet til en mulig grensejustering på Austra står 
uavklart, men Fylkesmannen har vært i kontakt med kommunene og det vil gjennomføres en 
ny innbyggerundersøkelse blant beboere på Austra. Dette som et viktig beslutningsgrunnlag 
for Fylkesmannen i Trøndelag og i Nordland sin tilråding til departementet. 

 
Skatteoppkreverfunksjonen 
Felles skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Vikna, Leka og Nærøy er pr. i dag 
bemannet med 2,5 årsverk. Bemanning/arbeidsoppgaver ved Leka var opprinnelig tiltenkt et 
halvt årsverk for utførelse av arbeidsgiverkontroll. Pr. dato er det ikke ansatt 
arbeidsgiverkontrollør på Leka og det er derfor lagt til grunn i budsjettet at alle 
arbeidsgiverkontroller for 2018 blir kjøpt fra Midtre Namdal skatteoppkreverkontor. 

Ny alminnelig eiendomsskattetaksering 
De siste eiendomsskattetakstene ble vedtatt i februar 2018. Man har klart å holde den 
oppsatte tidsfristen slik at nye skattetakster ble vedtatt til utlegg av eiendomsskattelistene 
1.3.2018, gjeldende fra 1.1.2018. 

Arbeidet med ny alminnelig eiendomsskattetaksering er inne i fasen med klagebehandling i 
sakkyndig nemnd. Økonomitjenesten påregnes noe overtid i 2018 som følge av betydelig 
merarbeid med ny alminnelig eiendomsskattetaksering og klagebehandling. Budsjett for 
2017 ble regulert ned i 2017. Det vil trolig være behov for å regulere opp budsjettet for 2018 
ved 2.tertial 2018. 

Ny hjemmeside 
Det er inngått avtale med et firma som skal levere hjemmesideløsning for kommunene 
Nærøy og Vikna, samt en felles informasjonsside for Nærøysund kommune fram mot 
kommunesammenslåing. Design og utforming bygger på samme modell som flere 
kommuner på Helgeland har benyttet. Dette vil gi hver av kommunene en tilfredsstillende 
løsning fram mot sammenslåing, samt gi en informasjonsportal for markedsføring av 
Nærøysund kommune. 

Nye Kolvereid skole 
Konkurransen om kontraktene rundt byggingen av nye Kolvereid Skole var ved utløpet av 
tilbudsfristen god. Totalsummene var allikevel omkring 30 millioner kr høyere enn hva 
kommunestyret hadde satt som en økonomisk ramme. Rådmannen valgte på dette 
grunnlaget å avlyse konkurransen, og innlede dialog med tilbyderne for å se om de var villige 
til å rekalkulere sine tilbud. I tillegg ble det arbeidet med å få inn nye aktuelle entreprenører. 
I  1.tertial har Rådmannen jobbet aktivt med entreprenørmarkedet, med mål om å nå de 



økonomiske rammene, men med fokus på at areal og kvalitet ikke skulle reduseres. Dialogen 
og samspillet som ble skapt med mange entreprenører ga innspill begge veier. Resultatet er 
at mange entreprenører har vært med lenge i prosessen og skapt en god konkurranse. 
Totalprisen for nye Kolvereid Skole er nå forhandlet ned til de økonomiske rammene, og 
Rådmannen jobber nå med avklaringer, sluttforhandlinger og kontraktsignering. Målet er at 
nye Kolvereid Skole skal være overlevert innen 01.02.2020 innenfor de gitte rammer.                                                                                                                                                                 

Lønnsoppgjøret 
Lønnsveksten vil trolig bli lavere enn budsjettert (0,2% mindre enn budsjett) og man 
forventer å oppnå et mindreforbruk på kostnader tilknyttet lønnsoppgjøret som følge av 
dette. 
 
 
Sykefravær – pr. 1. tertial 2018 
 
Sykefraværet i første tertial 2018 er på samme nivå som tilsvarende periode i 2017. Det totale 
sykefraværet har vært 8,5%, hvorav 6,9% er legemeldt fravær og 1,6% er egenmeldt fravær.  
 
Fraværet fordeler seg slikt: 
 
Både legemeldt og egenmeldt (i %): 

Jan. Febr. Mars April Totalt 
9,6 10,3 7,4 6,6 8,5 

 
Egenmeldt fravær (i %): 

Jan. Febr. Mars April Totalt 
2,6 1,6 1,0 1,1 1,6 

 
 
Grafen nedenfor viser sykefraværet for 1.tertal de sistefire årene.  
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Avdelingsfravær første tertial 2018: 

 

 

 

 
 
Innenfor avdelingene er det stor variasjon i sykefraværet i enhetene, fra de med vedvarende 
høyt fravær til enheter med svært lavt fravær over tid. 
 
Trekkes statistikken ned på individnivå ser vi at mange tilsatte ikke har fravær over lang tid, 
og andre har gjentatte fravær med egenmeldinger og til dels lange legemeldte fravær. 
 
Statistikkene for perioden viser at det vesentlige av fraværet er knyttet til legemeldt fravær ut 
over 32 dager, noe som tilsier at det bør settes større fokus på dette fraværet. 
 
 
Fordeling av sykefraværets lengde (1. tertial 2018): 
 

 
Fraværsform 

 
Alle 

%- andel av det 
totale fraværet 

Egenmeldt fravær 1,6 18,8 
Legemeldt 1 - 16 dager 0,6 7,1 
Legemeldt 17 – 31 dager 0,4 4,7 
Legemeldt fra 32 dager 5,9 69,4 

I alt: 8,5  
 

Sykefravær kan ikke oppfattes likt fra person til person, og fra tilfelle til tilfelle. Sykefraværet 
kan grovt deles inn i følgende forhold: 

- Alvorlig og langvarig sykdom 
- Kronisk sykdom 
- Kortvarig sykdom (influensa og lignende) 
- Arbeidsrelatert sykdom 
- ” Annet” 

 

Det er lite arbeidsgiver kan gjøre med alvorlig sykdom utover god oppfølging og å 
tilrettelegge for at den tilsatte kommer tilbake i arbeid. 

Det er også lite arbeidsgiver kan gjøre i forhold til årlige” influensaepidemier” bortsett fra å 
forvente at tilsatte nytter egenmelding i inntil åtte dager, framfor legemeldt fravær som ofte 
strekker seg over minimum fjorten dager. 

Sykefravær utløst av arbeidsplassen/arbeidssituasjonen, eller påvirket av dette, er kjernen av 
hva vi som arbeidsgiver kan påvirke. Stikkord i denne sammenheng kan være: 

- Arbeidspress 

Avdeling: % fravær 1. tert. 2017 
Rådmannen stab m/innvandringstjenesten: 6,6 6,3 
Oppvekst- og kulturavdelinga: 7,8 9,5 
Helse- og sosialavdelinga: 7,2 9,8 
Drift- og utviklingsavdelinga: 4,2 2,8 



- Lederstruktur- tetthet 
- Lederkompetanse 
- Organisering av arbeidet 
- Rutiner 
- Arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk generelt 

 

Disse forhold må ha kontinuerlig fokus, og settes i system. Dette til tross for at tilsatte i svært 
få tilfelle oppgir dette som årsak til fravær. 

Ovenfor er ”annet” oppført som årsak til sykefravær.  

Dette er gjort i erkjennelse av at ledere erfarer at det i noen tilfelle er utfordrende å fange opp 
hva som er årsak til fraværet, og at vi med så vidt mange tilsatte, må innse at sykefravær kan 
være sammensatt og komplisert å håndtere. 

I denne forbindelse er et relevant å vise nasjonale statistikker som viser at sykefravær 
knytta til sosiale forhold utenfor arbeidsplassen, psykiske lidelser og ulike former for 
avhengighetsproblematikk utgjør en betydelig andel av årsaken til sykefravær. 

Inn under denne kategorien fravær kan det ligge forhold hvor: 

- arbeidstakeren kunne ha utført arbeide, men velger å bli fraværende 
- fravær som varer lenger enn behøvelig 
- hyppig fravær – gjerne i kombinasjon egenmelding/legemelding 

 

På bakgrunn av dette burde de uklare årsaker til sykefravær blitt viet langt større 
oppmerksomhet. 

Det krever ledererfaring, innsikt og mot til å ta tak i denne type fravær, og våre ledere burde i 
større grad vært satt i stand til å kunne håndtere dette. 

Rådmannen har oppmerksomhet knytta til sykefraværet, og flere tiltak gjennomføres. Av dette 
kan nevnes:  

- Aktiv bruk av bedriftshelsetjeneste med bl.a. særskilt bistand overfor enheter med 
spesielt høyt fravær 

- Møter med NAV`s arbeidslivssenter  
- Oppfølging av IA- avtalens krav til sykefraværsoppfølging og rapportering 
- Fokus på medarbeidersamtaler og personaloppfølging 
- Forventning om at egenmelding nyttes framfor legemelding ved behov for kortere 

fravær 
- Bedriftshelsetjenesten har gjennomført kartlegginger; fysisk arbeidsmiljø og 

psykososialt arbeidsmiljø 
- Helse- og sosialsjefen er jevnlig i møter med legene hvor sykemeldingsproblematikk 

blir drøftet 
- Implementering av folkehelsearbeidet i det øvrige arbeidet i organisasjonen, herunder 

tilbud om samtale med helsekoordinator og informasjon om Frisklivssentralen 
- Unngå "sykepensjonister", dvs. tilsatte som tar ut sykemelding siste året før overgang 

til pensjon  
 
 



 

IA- avtalen (inkluderende arbeidsliv) 

Nærøy kommune inngikk ny IA- avtale i april 2014. Avtalen inneholder forenklinger i form 
av mindre stramt oppfølgingsregime knytta til NAV, og med større fokus på dialogen mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv 
med plass til alle som kan og vil arbeide, og er i hovedsak de samme som tidligere, med ett 
hovedmål og tre delmål. For den nye IA- avtalen er det overordnete målet: 

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, 
samt å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

De tre delmålene er: 

 Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette 
innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra 
tidligere tilleggsavtaler videreføres. 

 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 
50 år). 
 

For Nærøy kommune vil 20% redusert sykefravær i forhold til andre kvartal 2001, bety et 
sykefravær på max. 6,5%. 

IA- virksomheter har en fast kontaktperson i NAV arbeidslivssenter. Denne skal bistå 
virksomhetene med å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer 
inkluderende arbeidsplass. 

I tillegg har IA- virksomheter tilgang på spesielle virkemidler fra NAV: 

 Utvidet bruk av egenmelding 
 Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning 
 Tilretteleggingstilskudd 

 
 
Prosjekt «NED» 
Fra sommeren 2018 vil utvalgte enheter med høyt sykefravær delta i prosjekt initiert av bl.a. 
KS som har som mål å senke sykefraværet. Her vi vi delta med ledere for de utvalgte 
enhetene og tillitsvalgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ansvar 101  Innvandringstjenesten 
 

INNVANDRINGSTJENESTEN Regnskap Buds(end) Regnskap %-
2018 2018 2017 forbruk

101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 3 303 980 3 143 467 -1 040 235 105  

 

Pr. 30.04.18 viser regnskap og budsjett for ansvar 101, noen avvik. Det er imidlertid god 
kontroll både på inntektssiden og utgiftssiden. Det henvises derfor til tertialrapportens talldel 
for ytterligere detaljer. 

Inntekt og utgiftssiden i budsjettet er vesentlig lavere pr. dags dato, som følge av lavt antall 
bosettinger. Av den grunn er det behov for å regulere årets budsjett med tanke på reduserte 
inntekter. 

Gjennom vinteren har det blitt svært lav bosetting som følge av få bosettingsklare flyktninger 
i mottaksapparatet til IMDi. Det har vært gjentatte henvendelser om utsøking, men 
forklaringen er et svært lavt antall asylsøkere med godkjent oppholdstillatelse. Det er av den 
grunn bosatt kun 3 personer i første tertial. Det ligger imidlertid en godkjent utsøking av 5 
personer før sommeren.  

Målsetting for årets bosetting, styres av fordeling fra IMDi og bosettingsvedtak. Vi ble 
anmodet om bosetting av 10 personer, men vedtok i forbindelse med Integreringsplanen årlig 
bosetting av 20 personer. IMDi har imidlertid vært svært tydelige på at vi ikke får anledning 
til å bosette flere enn 10 personer.  

Utvikling av beste praksis, er en kontinuerlig prosess i Innvandringtjenesten. I første tertial, 
har det vært jobbet med organisering og planlegging av både yrkesrettet opplæring og 
modulbasert norskopplæring. Steps prosjektet er i avsluttende fase, og sluttrapport blir 
produsert før sommeren. Erfaringer og metodikk må implementeres i tiden fremover. Som en 
del av Steps prosjektet har det siden i fjor høst frem til utgangen av april, blitt gjennomført et 
sveisekurs for 10 personer ved Moen Marin. Resultatene har vært gode og alle har avlagt 
sveiseprøve med bestått på flere sertifikatområder. Disse vil nå i tiden fremover bli forsøkt 
faset inn i ytterligere opplæring ved aktuelle virksomheter. 

Bemanningssituasjonen vil i tiden fremover bli endret som følge av lavere elevtall. Det må 
imidlertid hensyntas at flere elever utløser spes.ped behov, og gjennom 
ekstratilskuddsordningen til IMDi, vil disse ressursene inngå i individuelle tiltak med ekstern 
finansiering. Av den grunn vil det være behov for å styrke bemanning med spes.ped 
kompetanse for kommende skoleår.  

I inneværende skoleår, har elever fra Bindal fått sitt undervisningstilbud ved 
Innvandringtjenesten i Nærøy. Denne avtalen er videreført for kommende skoleår. 
Erfaringene er meget positive og tilbakemelding fra Bindal, er at både faglig og ikke minst 
miljømessig, har dette samarbeidet ført til en svært god utvikling.  

 



 

Ansvar 160 Servicekontoret 
Servicekontoret består av 5 årsverk og innehar oppgaver knyttet til resepsjon, sentralbord, 
postmottak, arkiv, faktureringsfunksjoner, utleie og sekretæroppgaver.  

Servicekontorets samlede budsjett er på kr 4 922 780,-, og det er innenfor 1.tertial forbrukt 
37%. Servicekontorets budsjett skal dekke utgifter knyttet til drift av servicekontoret, samt 
fellesutgifter for hele organisasjonen som eks. leiebiler, postforsendelser, kontormateriell 
m.m. 

Budsjettet for tjenesten ser ut til å gå i balanse, med muligens noen reguleringer mellom 
ulike budsjettposter gjennom året. Posten for vikarlønn er overskredet, men vil dekkes opp 
ved refundert sykelønn. Det er investert i noe nytt kontorutstyr til ansatte, og må reguleres 
ved bruk av andre poster. Kostnader til kontormateriell og annonsering forsøkes å holdes på 
et nøkternt nivå. 

Nærøy kommune mottok oppsigelse i en av stillingene som sekretær, hvor stilling som 
sekretær/resepsjonist er utlyst. Stillingsressursen er innenfor eksisterende budsjett. 

Arbeidet med kommunesammenslåingen belaster naturlig nok også Servicekontoret. 
Arkivleder er med i den interkommunale arbeidsgruppen knyttet til arkivtjenesten, som skal 
kartlegge alle oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med sammenslåingen. 
Arkivgjennomgang, ajourhold og sammenslåing er et betydelig arbeid og det vil kreves 
ytterligere personalressurser for å kunne ivareta de forpliktelsene vi har knyttet til arkivhold. 
Ressursbehovet må bringes videre i den pågående ressurskartleggingen ifm. 
kommunesammenslåing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPPVEKST OG KULTURAVDELINGEN 

OPPVEKST- OG KULTURAVD Regnskap Buds(end) Regnskap %-
2018 2018 2017 forbruk

200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN 7 565 782 29 318 039 7 065 270 26
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER 625 226 1 766 202 799 331 35
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER 1 920 395 5 502 110 1 825 221 35
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER 1 389 630 4 181 931 1 422 457 33
224 KOLVEREID SKOLE 7 025 260 14 806 677 6 613 874 47
225 LUND SKOLE 0 515 000 0 0
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE 6 517 936 17 119 930 5 327 242 38
227 OPLØ OPPVEKSTSENTER 0 0 429 567 0
228 NÆRØYSUNDET  SKOLE 3 930 787 11 382 217 3 326 195 35
229 VÆRUM BARNEHAGE 440 257 1 494 920 555 702 29
240 KOLVEREID BARNEHAGE 5 192 296 13 810 288 4 712 595 38
260 KULTUR OG FRITID 1 517 616 5 804 298 1 628 388 26

SUM OPPVEKST- OG KULTURAVD 36 125 186 105 701 612 33 705 841 34  

Målsettinger:  

Barnehage 

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har barnehagene fokus på språk. Dette arbeidet innebærer at en arbeider 
systematisk med språk i barnehagen gjennom Språkløyper og er samtidig en 
kompetanseheving for alle ansatte i barnehage i forhold til språkarbeid. 

Skole 

I tillegg til undervisning etter generell del og læreplaner for fag i Kunnskapsløftet, arbeider 
skolene kontinuerlig med å øke de grunnleggende ferdighetene hos elevene i Nærøyskolen 
med spesielt fokus på lesing og skriving, samt bidra til høyere motivasjon og ferdigheter 
spesielt blant guttene. Å utvikle et godt læringsmiljø er også et satsingsområde.  

Det legges vekt på å øke ansattes kompetanse i arbeid med grunnleggende ferdigheter og 
læringsmiljø. Det deltar 6 lærere på videreutdanning i norsk gjennom GLD (desentralisert 
grunnskolelærerutdanning i Ytre Namdal) og en lærer på den nasjonale satsingen KFK 
(kompetanse for kvalitet).  

Prosjektet Bedre læringsmiljø som har i hovedsak vært knyttet opp mot Kolvereid skole, 
avsluttes våren 2018. Språkprosjektet er videreført gjennom tiltaksplaner for den enkelte 
enhet i vårhalvåret 2018.  

Fra høsten iverksettes en omfattende digital satsing i skolene i Nærøy, der målet er økt 
elevaktivitet, økt motivasjon og et fokus på de grunnleggende ferdighetene. 

 

 



Kultur og fritid 

Alle mål og tiltak er gjennomført i henhold til årsplanen. 

God samhandling mellom de ulike aktørene innen avdelingen kultur og fritid har vært et 
satsingsområde i det siste året. Samarbeid med folkehelsekoordinater 

Ansvar 200 Oppvekst- og kultursjefen 
Sum ansvar 200 er et forbruk på 25,8 % av budsjett. Mange utgifter faktureres pr. halvår 
eller ved kalenderår. Totalt sett vil ansvar 200 ved årsslutt ha et regnskap i henhold til 
budsjett. 

Tjeneste 20111 Private barnehager  
Refusjoner til private barnehager er gjennomført og regnskap viser at overføringene i 2018 
blir i henhold til budsjett. 

Tjeneste 20210 Grunnskole felles 
Regnskapet viser et forbruk på 10.1 % av budsjett, noe som skyldes at refusjoner som skal 
utbetales ikke er fakturerer. 

Ansvar 220 Abelvær oppvekstsenter 
Vurdering av budsjett mot forbruk. 
Tjeneste 20200 Grunnskole. 

Prosentvis forbruk på tjeneste 220 ligger på 35.  

Art 10201 (vikarlønn ved sykdom) ligger på et forbruk på 322 %. Utgiftene dekkes opp 
ved at refusjon sykepenger er høyere enn utgiftene til vikar.  

Tjeneste 22300 Skoleskyss Abelvær 
Trolig vil utgiftene til skoleskyss øke. Beregningene og innrapporteringen til AtB tyder 
på det.  

Justering av driftsnivået.  
Med tilnærmet lik drift trengs ingen justeringer av driftsnivået. 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
 Forbruk på ansvar 220 ligger på 35 %. Eventuell ansettelse av lærer/e ved Abelvær 
skole kommende skoleår er den mest avgjørende faktor på de reelle kostnadene 
utover året.  

Ansvar 222 Foldereid oppvekstsenter 
Vurdering av økonomi og forbruk: 
Tjeneste 20102: Foldereid barnehage 
Pr. 30.04.17 har barnehagen et forbruk på 31 %. 
 
Tjeneste 20202: Foldereid skole 

Pr. 30.04.17 har skolen et forbruk på 38 %.  
 
Tjeneste 21502: Skolefritidsordning 



Ingen elever benytter SFO i inneværende år.  
 

Behov for tiltak/budsjettreguleringer: 
 
Samlet sett ligger Foldereid oppvekstsenter greit an i forhold til å holde seg til budsjetterte 
midler. Det skal foretas en budsjettregulering da noen assistentressurser som skal benyttes 
på skolen har kommet med på barnehagen sitt budsjett. Dette vil bli rettet opp til neste 
tertialrapport.  
 
Skolen har i tillegg en del refusjoner fra innvandringstjenesten og staten, som ikke blir 
overført før på slutten av året. Vi har også en lærer på videreutdanning på Rørvik. Her har vi 
inn fast vikar de dagene lærer er på studie. Her kommer det også refusjon for store deler av 
vikarutgiftene knyttet til dette.  
 
Det er foreløpig ikke behov for justeringer av driftsnivået. Vi holder oss til budsjetterte 
midler.  
 
Informasjon om utvikling og drift 
 
Vi har stabile barnetall på skole og barnehage. Pr. i dag har vi 17 barn i barnehagen og 26 
elever på skolen. Det ser ut til å holde seg stabilt videre framover og vi viderefører dagens 
driftsnivå.  
 
Ansvar 223 Gravvik oppvekstsenter 
 
Tjeneste: 20103: Gravvik barnehage 
Barnehagens drift er i balanse i forhold til budsjettert.  
Tjeneste 20203: Gravvik skole 
Gravvik skoles drift er i henhold til budsjettert. 

Tjeneste 21503: SFO 
Forbruk på SFO er høyere enn budsjettert. Lønnsmidler på SFO og barnehagen må sees i 
forhold til hverandre. Overforbruk på SFO vil innspares på barnehagedrift. 

Behov for tiltak/budsjettreguleringer: 
Det er ingen behov for reguleringer. 

 
Ansvar 224 Kolvereid skole 
Tjeneste 20204 Kolvereid skole 
Kolvereid skole har et høyere forbruk enn budsjettert pr. 1. tertial. I hovedsak skyldes dette 
lønn for lærere, midlertidig tilsatte og vikarlønn ved sykdom. Noen utgifter refunderes 
gjennom overføringer fra innvandringstjenesten og lønnsmidler til økt lærertetthet. På tross 
av dette må driften tas ned i høsthalvåret for å dekke inn overforbruket. Fordelte utgifter 
innvandringstjenesten på 2 160 300 kroner blir ikke postert før på slutten av budsjettåret. 
Det samme gjelder ulike refusjoner fra andre kommuner og bruk av disposisjonsfond. 



Tjeneste 21504 Skolefritidsordning 
SFO har et høyere forbruk enn budsjettert. Dette skyldes delvis tilpasset åpningstid grunnet 
et barn med spesielle behov.  

Behov for tiltak: 
Sykefraværet har vært høyt og skolen vil arbeide kontinuerlig for å redusere dette, samtidig 
som bruken av vikar må reduseres.  

Ansvar 225 Lund skole 
 Refusjon til Fosnes kommune utbetales pr. kalenderår og er ikke utbetalt pr. tertial. 

 
Ansvar 226 Nærøy ungdomsskole 
Tjeneste 20206 Nærøy ungdomsskole 

Lønn faste stillinger er den største utgiftsposten. Her har enheten et foreløpig forbruk på 39 
% etter 1. tertial. Når det gjelder vikarlønnsutgifter er det vikarlønn ved sykdom som pr. 1 
tertial er på 46%. Dette er noe høyt, selv om enheten har vært svært restriktiv på innleie av 
vikarer. Bruk av vikarer har det vært nødvendig til for å kunne ha en forsvarlig drift. De 
øvrige vikarpostene er i %- vis forbruk innenfor den prosentandelen som enheten skal være i 
løpet av april måned. 

Når det gjelder andre utgiftsposter er de i sum innenfor budsjett. Likevel er det behov for 
interne budsjettreguleringer. Enheten vil kommet med flere justeringer som 
økonomiavdelingen vil legge inn vedrørende årets budsjett. 

Når det gjelder inntektssiden er følgende å kommentere: 

Det er noe usikkerhet når det gjelder refusjon sykepenger. Her har enheten fått inn mindre 
enn budsjettert. Fordelte utgifter innvandringstjenesten på 900 000 kroner blir ikke aktivisert 
før på slutten av budsjettåret. Det samme gjelder ulike refusjoner fra andre kommuner og 
bruk av disposisjonsfond.  

Enheten vil i løpet av høsten dra nytte av den store kommunale satsingen innenfor 
digitalisering. Dette har i tidligere tertialrapporter fra enheten vært etterspurt. 
Digitaliseringen håper vi på sikt også skal være med på å få ned kostnader på blant annet 
forbruksmateriell. 

 
Ansvar 228 Nærøysundet skole 
Vurdering av budsjett mot forbruk. 
Tjeneste 20208 Grunnskole. 
Prosentvis forbruk på tjeneste 20208 ligger på 37.  

Art 10300 (lønn midlertidig ansatte og ekstrahjelp) ligger på et forbruk på 171 %. Skolen har 
leid inn ekstra assistenter for å følge opp elever som er i beredskapsheim i skolekretsen. 
Skolen har ikke oversikt over når elevene i beredskapsheimer kommer eller når de drar. 



Kostnadene er derfor ikke budsjettert. Enheten vil kreve refusjon fra heimkommunen til 
disse elevene slik at enhetens reelle kostnader blir dekt. 

Art 10201 (vikarlønn ved sykdom) ligger på et forbruk på 23 %. Enheten har så langt hatt 
nøkterne utgifter i forbindelse med sykdom. 

Art 17100 (refusjon sykepenger) ligger på et forbruk på 73 %. Refusjonen er mye høyere enn 
lønnsutgiftene. Vikarenes lønn er lavere enn refusjonsbeløpet til de sykemeldte. 

Skolen vil få en inntekt på ca. 460 000 kr pga. at vi har elever som bor i fosterheim i 
skolekretsen. Enheten har budsjettert med inntekter på 197 000 kr på denne arten. Trolig vil 
inntektene bli ca. 260 000 kr høyere enn budsjettert og dekke utgiftene til de midlertidig 
ansatte og ekstrahjelpene. Fakturaer for første halvår vil bli sendt ut til elevenes 
hjemkommuner i løpet av sommeren.  

Enheten er lovet 330 000 kr til økt lærertetthet 1. -4. klasse og i tillegg overføringer til 
videreutdanning for lærere høsten 2018.  

Tjeneste 21508 Skolefritidsordning. 
For tjeneste 21508 ligger det prosentvise forbruket på 31. 

Vanskelig å anslå inntekter og utgifter. Ut fra det en vet i dag vil inntektene være som 
budsjettert. Lønnsutgiftene vil øke da det er opprettet to nye stillinger hver på ca. 60 % fra 
1.8.18. Deler av disse to stillingene vil lønnes av tjeneste 20208 og art 10104. Leder vil foreta 
budsjettjusteringer. 

Tjeneste 22308 Skoleskyss Nærøysundet 
Trolig vil utgiftene til skoleskyss øke. Beregningene og innrapporteringen til AtB tyder på det.  

Justering av driftsnivået.  
Med tilnærmet lik drift trengs ingen justeringer av driftsnivået. 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
Forbruk på ansvar 228 ligger på 35 %. Legges midlene til økt lærertetthet på 1.-4. klasse og 
videreutdanning for lærere vil enheten kunne dekke kostnadene for den ekstra 100 % 
lærerstillingen fra høsten. Gjøres dette vil enheten gå i balanse ved årets slutt. 

Ansvar 229 Værum barnehage 
Kort vurdering og status:  

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har vi fokus på språk. Dette arbeidet innebærer at vi arbeider systematisk med 
språk i barnehagen gjennom Språkløyper. Det er 12 barn som har plass i Værum barnehage. 

Budsjettpostene er under kontroll.  

 

 



Ansvar 240 Kolvereid barnehage 
Kort vurdering og status:  

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har vi fokus på språk. Dette arbeidet innebærer at vi arbeider systematisk med 
språk i barnehagen gjennom Språkløyper.  Det er 106 barn som har plass i Kolvereid 
barnehage. 

10201: Vikarlønn ved sykdom - overforbruk.  Kolvereid barnehage har 3 ansatte som pr. 
tiden er langtidssykemeldte. To av disse er ett ledd i naturlig avgang før nytt barnehageår. Vi 
ser en nedgang i egenmeldt fravær så langt i 2018. Dette ser vi på som svært positivt. Vi leier 
inn vikar ved sykefravær, de dagene vi har tilgjengelige vikarer. Det er dager der avdelingene 
er mindre bemannet enn grunnbemanningen som skal være på avdelingen, mye fordi det er 
utfordrende å skaffe gode vikarer. Det vil komme refusjon fra Nav. 

10100: Lønn faste stillinger:  

Det har startet et barn i barnehagen med nedsatt funksjonsevne. Vi har ansatt en person i 
100 % stilling for å kunne dekke opp behovene til barnet. Dette er midler som ikke er 
budsjettert, men vi vil få refundert utgiftene gjennom Imdi etterskuddsvis.  

12000: Inventar og utstyr: 

Innkjøp av hev og senkbart stellebord. Dette var ikke budsjettert, men helt nødvendig når vi 
fikk ett barn med nedsatt funksjonsevne.  

De andre postene er under kontroll.  

Ansvar 260 Kultur og fritid 
 
Tjeneste 37000 Bibliotek  

Tjenesten 37000 har et driftsforbruk som er noe høyt. Forbruket skyldes bl.a utstillingen 
«Mens landet forsvant» og noen investeringer på tjenesten. Tilsagn på arenautviklingsmidler 
på kr 80 000 vil dekke noe av utgiftene på utstillinga.  

Vi vil også gjøre budsjettendringer eller reguleringer for å skille kjøp av tjenester av andre- 
art 11230 og interne kjøp- art 13700, dette spesielt i forhold til overføringer til bokfilialene 
våre. 

Tjeneste 37300 Kino. 

Tjenesten viser et riktig bilde over hvor vi bør være etter 1.tertial. Høsten er den beste tida 
for kino og salgsinntektene vil trolig øke. Nettkinoinntektene er i tråd med budsjettet. Vi har 
mål om å starte egen kiosk som vil gi oss økte inntekter. 

Tjeneste 38300 Musikk og kulturtilbud. 

Tjenesten har et lite mindreforbruk på lønn som er som forventet. For å kunne imøtekomme 
ny rammeplan med flere tilbud så ønsker vi etter 2.tertial å kunne regulerer budsjettet for å 



kjøpe inn instrument med tanke på utviding av tilbudene neste år. Som en følge av flere 
elevplasser denne høsten vil inntektene på elevplassene øke noe.  

Tjeneste 38501 Administrasjon kultur. 

Tjenesten ligger ganske nært budsjettert på lønn i faste stillinger pr.30.04.18. 
Husleieinntektene er noe lavere enn forventet, men høsten har flere arrangement som trolig 
vil generere økte inntekter. Avviket fram til nå kan skyldes at vi fikk et avbrudd da vi ikke fikk 
leid ut i januar måned da det foregikk flislegging på kulturhusdelen. Videre flislegging vil skje 
i juni og juli måned og et nytt utleieavbrudd kommer. Slike avbrudd medfører reduserte 
inntekter for kultur.  

Avviket på husleieinntektene er den mest usikre faktoren i regnskapet. Vil etter 2.tertial 
foreta en budsjettregulering om nødvendig. Hele denne tjenesten rommer mange aktiviteter 
og det gir lite oversikt over hver av aktivitetene.  

 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
Resultatet så langt synes akseptabelt. Flere av tjenestene har noen usikre faktorer og er bl.a 
avhengig av godt salg av tilbudene våre for å kunne komme i balanse. Godt omdømme og 
god markedsføring er viktig og nødvendig. Dette arbeidet må ha tidsressurs. 

Kultur og fritid har nytt digitalt billettsystemet som har mange funksjoner og muligheter. 
Målet vårt er at det må brukes fullt ut slik at det gir de effektiviseringsgevinstene som er 
mulige. En effektivisering rundt oppfølging av vedtak og utbetalinger bør også være 
gjenstand for drøfting for å frigjøre tid til ytterligere videreutvikling av tjenestene.  

Budsjettreguleringer og oppdeling av noen tjenester vil bidra til å få en bedre oversikt. 

 

HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 

HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN Regnskap Buds(end) Regnskap %-
2018 2018 2017 forbruk

300 HELSE OG SOSIALSJEF 6 164 256 18 409 770 10 328 611 33
301 NAV 3 379 376 3 689 950 3 261 478 92
320 LEDER NBBS 1 7 061 378 17 707 860 7 212 551 40
330 LEDER NBBS 2 8 153 819 23 524 854 7 776 761 35
340 MILJØTJENESTEN 9 031 143 16 269 735 8 088 115 56
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 4 811 558 14 754 980 4 798 700 33
360 LEDER RUS/PSYKIATRI 7 385 597 9 286 937 7 187 114 80
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV 5 429 227 15 372 970 5 309 895 35
380 FOREBYGGENDE ENHET 6 454 469 12 943 930 0 50

SUM HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 57 870 822 131 960 986 53 963 225 44  

 

 



Sammendrag for avdelingen 

Etter oversikten har helse og sosialavdelingen et forbruk på ca. kr 57,8 millioner pr 1. tertial 
2018. I henhold til periodisert budsjett skal forbruket ligge på ca. kr. 47,2mill., noe som 
utgjør et avvik på ca. 10,6 mill. kroner. 

Avviket begrunnes med: 

Manglende tilskudd på ressurskrevende tjenester som utgjør ca. kr. 7,4 millioner for 1. tertial 

Ikke førte interne inntektsoverføringer på ca. 2,4 mill. for 1. tertial 

 Andre inntekter som ikke er regnskapsført er egenandeler, egenbetaling, refusjoner, 
tilskudd og fastlønnstilskudd. Dette er variable inntekter og kan være vanskelig å beregne, 
men kr. 0,2 mill. er sannsynlig utestående.  Utgifter i forbindelse med Ytre Namdal vekst, 
Namdal Rehabilitering og krisesenter er derimot ført for ½ år. 

Ut fra dette beregnes helse og- sosialavdelingens regnskap pr. 1 tertial et merforbruk på ca. 
0,4 mill. kr. 

I tillegg ligger en usikkerhet i beregnede tilskudd som enda ikke er innvilget. 

Videre er det interkommunale barnevernet utgiftsført a-konto, men rapporteringer tilsier 
merforbruk på det området og det er ikke synliggjort i regnskapet.  

Det er fremdeles utfordrende å budsjettere og styre økonomisk sosialhjelp innenfor gitte 
rammer. Legekontoret har 2 vakante stillinger der vikarinnleie medfører merforbruk. 

Med sistnevnte betraktninger kan en beregne et merforbruk på mellom 0.4 – 1 mill. i helse 
og sosialavdelingen ved 1 tertial, noe som vil tilsvare 1.2 – 3 mill. kr. på årsbasis. Vi antar at 
tilskudd innvilges på 0.5 mill., og avdelingen søker om tilskudd der det er mulighet for å 
finansiere utviklingsprosjekt, kompetanseheving mv.  

Kommentarer 

Ansvar 300 
I forhold til helse og sosialavdelingens oppgaver og prioriterte områder 2018 så er 
arbeidet med å beholde og å rekruttere ansatte et arbeid som ledergruppen har kontinuerlig 
fokus på, man prøver også å legge til rette for videreutdanning og å oppmuntre ansatte til søke 
på dette.  

Brukermedvirkning 
Brukerrepresentant(er) er med i kvalitetsutvalg og i helse og sosialavdelingens plan - og 
utviklingsarbeid 

Det er ikke innført et systematisk bruker- og pårørendemøter på de ulike enhetene hittil i år.  

Kvalitet 
Arbeidet med systematisk kvalitetssikring i helse og sosialsektoren er godt i gang. Det er 
regelmessige møter der systemer, metoder, prosedyrer, regelverk, klager, undersøkelser m v.  
gjennomgås.  

 



Kompetanse 
Det er viktig å rekruttere og beholde kompetente ansatte.  

Krav til tjenestene gjør det nødvendig å heve den generelle kompetansen. Kompetansekrav 
ved nyansettelser vurderes, og det legges til rette for opplæring og videreutdanning ved å ha 
en oppdatert kompetanseplan og årlige opplæringsplaner i henhold til prioriterte videre - og 
etterutdanninger og intern opplæring. 

Enhet Helse: 
 Det er opprettet en forebyggende enhet med formål om å forsterke samarbeidet 

mellom legekontor, fysio - og ergoterapitjenesten, helsestasjonen og frisklivsentralen. 
Det arbeides med å utarbeide felles retningslinjer og tiltak for denne enheten, basert på 
det felles utfordringsbildet som Nærøy kommune har.  

 Frisklivssentralen fordoblet kapasiteten første halvår med tilskuddsmidler og 
prioriterte å tilby frisklivssentral for innbyggere under 18 år, spesielt med tanke på 
overvekt. 

 Helsestasjonen viderefører styrkingen i skolehelsetjenesten og innfører Stafettloggen i 
2018 

 

Legetjeneste 
Arbeidet med å se på ny organisering av legevakt på ettermiddag/natt/helg, i samarbeid med 
andre kommuner i Namdalen pågår. Det er endringer i formskriften som gjør at de kravene til 
kompetanse i legevakt som skulle innfris mai 2018 utsettes til 1.1.2020. Det gir oss bedre 
muligheten til å planlegge en legevakt for ytre Namdal eller Namdalen. Inntil 2020 vil 
sannsynligvis legevaktordningen forbli slik som i dag. 

Velferdsteknologi 
Nærøy kommune deltar i et velferdsteknologiarbeid som er initiert av Høylandet kommune. 
Prosjektet startet sent høsten 2017. Behov for teknologiske løsninger og behov for 
responssenter skal kartlegges. Ny teknologi for trygghetsalarm inngår i dette arbeidet. 

Rehabiliteringsteam 
Det er etablert et rehabiliteringsteam i de hjemmebaserte tjenestene. Det gir noen innbyggere 
muligheter til under veiledning og trening å mestre sin egen hverdag, evt. med nøye 
tilrettelagt bistand og hjelpemidler.  

Avlastningstilbud for yngre demente 
Det er arbeidet med å etablere et helgebasert avlastningstilbud til yngre senile demente 
gjennom avtale med noen som kan påta seg oppgaven. Det er videre under utarbeidelse 
retningslinjer og kriterier for denne type avlastningsopphold.  

Byggeprosjekt i planperioden 
Tegninger til 6 nye leiligheter i Miljøtjenesten er ferdigstilt og det er sendt forespørsel til 
Husbanken om finansiering. 

Tegninger til ny skadestue, ambulansemottak og innrede fasiliteter for mobilt røntgen på 
legekontoret er under utarbeidelse. Delvis er byggearbeidet i gang. 

Planlegging av bofellesskap i rus -og psykiatrienheten er ikke igangsatt. 



Utvide fellesarealet på NBBS; det skal fremmes ny sak om økt ramme for å kunne bygge ut i 
2 etasjer. 

Planer 
Revidert Boligsosial handlingsplan er planlagt ferdig til politisk behandling september 2018. 

 

Ansvar 301 NAV 
 

24200 Sosialkontor kommune 
I 2018 er det fortsatt høyt sykefravær, og dette har delvis vært kompensert med innleie av 
vikar på pensjonistlønn.  Pr. april var lønn faste stillinger på 36 %. Det er ikke tatt hensyn til 
refusjonskrav til Leka kommune som vil utgjøre ca kr 160 000 for 2018. 

En av de faste ansatte har gått ned fra 100 % til 50 % fast stilling ved årsskiftet.  Det ble pr 
april ansatt en ny person i 100 % stilling fast, men pr i dag er vedkommende i 
svangerskapspermisjon. Forventet oppstart ca medio mars 2019. 

Det er budsjettert med kr 700 000 fra innvandringstjenesten, denne er pr april ikke inntektsført 
og vil ha påvirkning for sum tjeneste 24200 som pr nå har et forbruk på 37 %. 

27600 Kvalifiseringsordningen 
Det er pr april brukt kr 205 321 av KVP som tilsvarer 82 % av budsjetterte beløp. 

28100 Økonomisk sosialhjelp 
Hovedsakelig fordeler forbruket seg på livsopphold hvor det er et forbruk på 44 % av tildelte 
budsjett, bidrag til boutgifter med 43 %, bidrag til selvhjelp med 37 % og andre formål med 
27 % og utlån livsopphold med 6 %. 

Ved utlån blir det signert gjeldsbrev slik at bruker er forpliktet til å betale tilbake beløpet 
innen en avtalt nedbetalingsfrist. 

Når det gjelder posten livsopphold, boutgifter og bidrag til selvhjelp er denne fortsatt høy. For 
å beskrive endringer settes det inn en tabell som viser utviklingen for perioden januar – april 
over år: 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Flyktninger   18 15 26 30 30 

Utbetaling pr. mnd IV   29718 18047 27850 29855 31312 

Andre innbyggere   68 72 83 82 95 

Utbetaling pr. mnd 
AB   18501 16244 16107 20585 19158 
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Antall brukere på ordinære brukere har økt med 13 personer sammenlignet med samme 
periode i 2017. Antall brukere har ikke vært så høy i sammenlignet periode fra 2014 – 2018. 

Antall enslige fra fylte 25 år har økt fra 24 personer pr april i 2017 til 38 personer pr april 
2018. Den største økningen i antall personer finner vi i samme gruppe hos flyktningene. 

Det er i gruppen enslige forsørgere og ungdom 18 – 25 år at det utbetales mest i gjennomsnitt 
pr bruker. Gjennomsnittlig utbetaling pr bruker er derimot gått ned med ca kr 3000 fra 2017 
til 2018. 



Sammenlignet med nabokommunen Vikna ligger gjennomsnittlig utbetaling til flyktninger litt 
lavere, mens det for øvrige ligger ca 35 % over. Antall brukere er nesten det dobbelte for 
øvrige, mens for flyktninger er det ca samme antall. 

Det kan foreløpig ikke bekreftes hva som er årsaken økninger og de store forskjellene. Det 
jobbes med å benytte Steam i større utstrekning enn tidligere, og også å utvide gruppen som vi 
kan benytte aktivitetsplikt for. 

Regelverket i sosialtjenesteloven er ganske strengt i forhold til hva den enkelte bruker skal ha 
til livsopphold, bolig mv., men det er mulig at det kan gjøres noen justeringer der slik at vi 
kan få redusert enkelte utbetalinger. 

Når det gjelder barns beste er vi kjent med at Nærøy ligger ganske høyt oppe på statistikken 
for barnefattigdom. Ved vurderinger fra Fylkesmannen er barns beste et fokusområde, noe 
som vi er forpliktet til å hensynta. 

Målet er at brukerne skal bli selvhjulpne, komme seg ut i jobb og være selvstendige. Det er en 
lang og møysommelig jobb for å nå dette målet. 

Ansvar 320 og 330 Nærøy bo- og behandlingssenter 

Ansvar 320 
Tjeneste 26304 
Tjenesten dekker brukerrettede oppgaver i forbindelse med Nærøy Bo- og behandlingssenter 
1 som inneholder akutt/ rehabiliteringsavdeling med rehabilitering, medisinske vurderinger/ 
avlastning, lindrende behandling og noen langtidsplasser.                                                                                                     

Art. 10400 Overtid; forbruket vil øke. Ser greit ut nå, men vil øke. Overtid vil også bli brukt i 
ferieavviklingen. Dette for å få et faglig forsvarlig tilbud til pasientene ved NBBS. Det blir 
billigere å bruke overtid enn å leie inn sykepleiere fra byrå.                                                                                                                                                                    

Art. 16000; egenbetaling kommer etterskuddsvis.                                                                                
Spesielt ved akutt / rehabiliteringsavdelingen varierer det med 6 - 8 korttidsplasser. Dette vil 
ha betydning for inntekten til avdelingen. Flere korttidsplasser gir mindre inntekt 

Skjønnsmidler                                                                                                                                                                  
På grunn av ressurskrevende brukere over 67 år søkes det om skjønnsmidler.  

Totalt sum Ansvar 320: 40 % 

                                                                                          . 

Ansvar 330                                                                                   
Tjeneste 25306 
Tjenesten dekker brukerrettede oppgaver i forbindelse med Nærøy Bo- og behandlingssenter 
2. som inneholder avdeling for langtidspasienter, medisinsk vurdering/ avlastning, lindrende 
behandling og rehabilitering.                                                                                                                                                                     

Art. 10400 Overtid; ser bra ut nå, men vil øke. Overtid vil også bli brukt i ferieavviklingen. 
Dette for å få et faglig forsvarlig tilbud til pasientene ved NBBS. Det blir billigere å bruke 
overtid enn å leie inn sykepleiere fra byrå. 

Art. 16000  Egenbetaling kommer etterskuddsvis. 



 

Skjønnsmidler                                                                                                                                                                      
På grunn av ressurskrevende bruker over 67 år søkes det om skjønnsmidler.  

Art. 16000; egenbetaling kommer etterskuddsvis. 

Forbruk   NBBS 2: 35 % 

 

Tjeneste 25302, Hovedkjøkken.                                                                                             
Forbruk Hovedkjøkken :  33 %. Ingen merknader. 

Tjeneste 25303, Vaskeri 

Vaskeriet ble overtatt av Ytre Namdal Vekst 01.05.17. 

Nærøy kommune sender refusjonskrav til Ytre Namdal vekst på to ansatte i 50 % stilling og 
25 % stilling.                                                                                                               

 Forbruk Vaskeri: 58 %.  

Totalt sum ansvar 330: 35 % 

 

Ansvar 340 - tiltak psykisk utviklingshemmede 
 

Regnskapet pr. 08.05.18 viser et totalt forbruk for ansvar 340 -  56% - medberegnet inntekt 
for ressurskrevendebrukere 35,6% 

Tjeneste 25420 administrasjon - viser et foreløpig forbruk på 95 %  
Dette skyldes blant annet lønn ved vikar sykefravær hos enhetsleder. Et refusjonskrav fra 
Vikna på kr 382 355 er pr. 01.01.18 ført som utgift. Dette var opprinnelig et krav på kr 
764 710 fra miljøtjenesten til Vikna for utført tjeneste vedr en bruker fra Vikna barnevern 
tilbake til 2016. Kravet som var inntektsført i 2016, ble redusert med halvparten.  Beløpet er 
derfor utgiftsført på budsjettet for 2018. – forbruk 56 % 

 

Tjeneste 25476 avlastning i bolig –  totalt 64 % - forbruk 35 % 
Økte lønnsutgifter pga nye satser for avlastning pr 01.01.18, samt utgifter til kjøring for 
støttekontakter. Det følger usikkerhet for merutgifter fremover som skyldes blant annet  en 
forholdsvis ny bruker har behov for 2 :1 bemanning i gjennomføring av avlastningen. En stor 
faktura for april er ikke med. Trolig for lite budsjettert.  

Medberegnet inntekt ressurskrevende brukere – 37%  

 

Tjeneste 25477 Tverrvegen – totalt 60 % - forbruk 40 % 
Her har tjenesten store utgifter på overtid pr d.d kr 177 816. Dette skyldes blant annet 
lønnsutgifter innleie ved sykdom, da tjenesten har hatt liten tilgang på vikarer, samt at 



tjenesten har leid inn for manglende tilgang på nattvakt i hjemmesykepleien/Bjørkåstunet. 
Aftenvakta har forlenget vakta til over kritisk punkt på natta. Organiseringen av nattvakt 
ressursene er på plass og det forventes liten grad av overtid fremover. Tjenesten vil ha spesielt 
fokus på å få redusert overtidsbruket fremover. Tverrveien har økte utgifter med at en ny 
bruker har flyttet inn. 

Medberegnet inntekt for ressurskrevende brukere – 47% 

Tjeneste 25478 Bjørkåsveien – totalt 41 % - Forbruk 25% 
Medberegnet inntekt ressurskrevende brukere – 22,3% 

  

Ansvar 350 Hjemmebaserte tjenester 
 

Tjeneste 25470 – hjemmesykepleien + 25480 Nattevakt hjemmebaserte tjenester 
Områdene er slått sammen i budsjettet, men ikke i regnskapet. Regnskapet viser et samlet 
forbruk på 30 %. Det skal foretas en budsjettregulering på første halvår. 

Det er ikke forventet noen ekstra utgifter som ikke kan dekkes over eget budsjett.  

Tjeneste 25471 – hjemmehjelp.  
Dette er en tjeneste som er forholdsvis stabil.  

Regnskapet viser et forbruk på 30 %.  

Tjenesten 25473 Trygghetsalarm  
Det jobbes med innkjøp av nye trygghetsalarmer som har mobildekning. Det opprettes 
kontakt med Vikna kommune for å få avklart om det skal innkjøpes samme type alarmer, 
dette med tanke på kommunesammenslåingen. 

Har et budsjett på kr 47 000.- så det blir innfaset et redusert antall i 2018.  

Jeg kan ikke oppgi eksakt pris pr alarm da dette fortsatt er uavklart. 

 
Området viser et samlet forbruk på 32 %. 
Det er ingen uforutsette utgifter og inntekter som er forventet i inneværende år.  

 

Ansvar 360 - rus og psykiatritjenesten 
 

Tjeneste: 23402 Støttekontakter og avlastning 
Søknad om og vedtak på bruk av støttekontakter øker. Dette gir et merforbruk i budsjett. 

Forbruk: 44% 

Tjeneste: 25401 Fiskarbyen bokollektiv psykiatri 
Prosent forbruk blir misvisende da tilskudd ressurskrevende brukere ikke er regnskapsført, 
men resultatet kan indikere at en greier å holde seg innenfor budsjettrammen da lønnsutgifter 
ligger på 35%. Forbruk: 75% 



 

Tjeneste: 25404 Bokollektiv Halsanveien 
Foreløpig regnskapstall viser at lønnsutgifter ligger på 38%, noe som er litt for høyt. Det 
mangler også noe refusjon av sykepenger og fødselspenger.  

Prosent forbruk blir misvisende da tilskudd ressurskrevende tjenester ikke er regnskapsført. 

Forbruk: 102%  

Sum ansvar 360: 80% (lønnsutgifter: 36%) 
Enheten satser på planlegging og prosjektering av nytt botilbud for brukergruppen alvorlig 
psykisk syke og ROP brukere i løpet av høsten 2018. Vi ønsker mest mulig friskhetstenkning, 
med bygging av alminnelige omsorgsboliger med bemanningsbase lokalisert til Halsanvegen. 
For å kunne gi god hjelp til brukergruppen må vi ha egna boliger, samtidig som vi må ha 
tilstrekkelig og kvalifisert personale.  

 

Ansvar 370- tjenester i bokollektiv 
 

Felles for tjeneste 25479 og 25483: 
Tjenesten har relativt høyt sykefravær, begge tjenestene har flere ansatte som er 
langtidssykemeldt. I de første månedene har det også vært høyt egenmeldt fravær.  

Overforbruk skyldes bl.a at avdelingen selv må ta kostnadene med lisenser og forbruk på 
fagsystemene Profil og MinVakt 

Tjeneste: 25479 – Sjøsiden omsorgsboliger 
Forbruk: 36 % 

Tjeneste: 25483 – Bokollektivet 
Forbruk: 35 % 

Totalt forbruk for ansvar 370: 35 % 
Det forventes at budsjettet går i balanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVD Regnskap Buds(end) Regnskap %-
2018 2018 2017 forbruk

400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF 967 005 1 706 973 963 414 57
410 BYGNINGSSJEF 577 550 889 053 609 024 65
411 KOMMUNEINGENIØR 4 668 021 11 703 471 3 791 844 40
412 BRANNSJEF 376 054 2 683 306 307 278 14
413 EIGENDOMSSJEF 6 743 516 19 751 524 5 935 211 34
420 JORDBRUKSSJEF 383 666 1 042 322 388 937 37
421 SKOGBRUKSSJEF 324 626 795 760 356 611 41
422 NÆRINGSKONSULENT 27 249 0 277 621 0

SUM DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVD 14 067 686 38 572 409 12 629 940 36  

Kommentarer: 

Det er stor aktivitet ved avdelingen. Ut over ordinær drift jobbes det for fullt med 
utarbeidelse og gjennomføring av vedtatte prosjekter. Status for drifta er at vi stort sett er i 
rute. Det gjennomføres de tiltak som vi har ressurser til, både personell og økonomisk.  

Avdelingen jobber med at det skal etableres mest mulig digitale rutiner og tjenester. Dette 
arbeidet er det særs viktig å holde trykk på. 

Det er mange saker og henvendelser som kommer inn, og det jobbes godt og alle får den 
tilbakemeldingen og tilstrekkelig behandling innenfor de rammer som er gitt.  

Arbeid med kommunesammenslåing tar en del ressurs. Det er fokus på at det ikke skal gå 
utover tjenesteproduksjon. Denne prosessen gjør også at noen planer i kommunens 
planstrategi er satt på vent. 

De områdene som det pr. 30.04.18 er størst usikkerhet rundt er budsjettpostene for 
vedlikehold og husleieinntekter. Dette gjelder vedlikeholdsmidlene til bygg samt sommer- og 
vintervedlikehold veg. Dette er poster som til en viss grad er vanskelig å styre. Med en 
bygningsmasse på ca 60 000 m2 og 145 km veg, og med et stort vedlikeholdsetterslep, vil det 
kunne oppstå uforutsette ting som må vedlikeholdes eller utskiftes.  

På inntektssiden er det avvik på husleieinntekter. Dette skyldes i hovedsak omgjøringer 
innenfor TPU, som gjør at det leies ut færre enheter. I tillegg har det vært noe mer tomme 
leiligheter som skyldes stor slitasje som krever oppussing, og mindre etterspørsel etter 
leiligheter.  

Konklusjon: Slik status er nå ligger avdelingen an for å få et merforbruk på ca 1,5 mill.  

Noe av dette vil kunne inndekkes med mindreforbruk av vedlikeholdspostene, noe som er 
uheldig da det allerede er et stort etterslep. Det legges opp til en enda strammere drift 
fremover.   

 



Ansvar 400  Drifts og utviklingssjef 
 

Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

 

Ansvar 410 Bygningssjef 
 

Inntekter og utgifter i henhold til budsjett.  

 

Ansvar 411 Kommuneingeniør 
 

Det jobbes godt på driftssiden. Det er innkjøpt utstyr i forbindelse med at vintervedlikehold 
skal gjennomføres i egenregi.  

Usikkerheten ligger i vedlikeholdsbudsjettet. Det har vært høyt forbruk første tertial på 
vintervedlikehold. De rodene som ikke blir gjennomført i egenregi skal ut på anbud nå. Det 
usikkert hvordan de vil bli, da markedet for slike tjenester er dårlig.  

Legges det til grunn erfaringstall fra tidligere vintre, vil det bli et overforbruk på ca kr. 1,0 
mill.  

Ellers er ansvaret i henhold til budsjett.  

 

Ansvar 412 Brannsjefen 
 

Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

 

Ansvar 413 Eiendomssjef 
 

Ansvaret driftes i all hovedsak etter budsjett. For at budsjettet skal holde må det foretas 
strenge prioriteringer fremover og det er ikke rom for planlagt vedlikehold. 

Ansvaret har jobbet godt med sykefravær. Fraværet har gått ned og dermed også utgiftene.  

Energiforbruket er noe høyere enn 2017, første tertial. Dette skyldes en kaldere periode. Det 
jobbes godt med energioppfølging, som på sikt vil kunne redusere energiforbruket på våre 
bygg.  

Husleieinntekter er lavere enn budsjettert. Dette skyldes omgjøringer innenfor TPU, som gjør 
at det leies ut færre enheter. Dette avviket vil gi en mindreinntekt på tilsvarende kr. 500 000,-  

 



Ansvar 420 Jordbrukssjef 
 

Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

 

Ansvar 421 Skogbrukssjef 
 

Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

 

Ansvar 562 – 566 og 621 (VAR området og Nærøy og Vikna fellesvassverk) 
 

Inntekter og utgifter er ihht budsjett.  

 

Ansvar 800 Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag mv. 
Skatteinngangen har vært over budsjett i årets 3 første måneder, men utsiktene fremover peker 
nedover. Regjeringen har i RBN -18 nedjustert tidligere skatteanslag. Dette blant annet på 
bakgrunn av at årets lønnsvekst vil bli lavere enn først antatt. Det avventes til andre tertial 
med å fremlegge evt forslag til budsjettreguleringer av skatt/ramme. 

Fortsatt lave lånerenter og stor andel bundet i fastrenteavtaler tilsier at kommunens 
renteutgifter, slik situasjonen er nå, vil ligge innenfor budsjett. Men det er varslet om økte 
renter allerede fra 3. kvartal 2018, og renteveksten vil både komme tidligere og i større grad 
enn tidligere antatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsprosjekter 2018 

 
Prosjekt 6104 – Arkiv 
Prosjekt under avklaring 
 
Prosjekt 8214 Utvidelse av Kolvereid barnehage 
Prosjekteringer av utvidelse av barnehagen er igangsatt. Prosjektet skal erstatte eksiterende 
brakke, bruk av bolig, og tilpasninger av ansattearealer. Forprosjekt ferdig i løpet av høsten 
2018.   
 
Prosjekt 8216 Nærøysundet skole 
Arbeidet med forprosjekt er igangsatt. Prosjektet skal ivareta tilpasninger med tanke på økt 
elevtall, bedring av ansatteareal, fellesareal, og samarbeid med Ottersøy barnehage. I tillegg 
vil prosjektet ivareta effektivisering av drift og driftskostnader. 
 
Prosjekt 8262 Kolvereid skole 
Prosjektet er jobbet med slik at det kan gjennomføres innenfor vedtatte ramme. Forventes 
oppstart av byggeperiode juni 2018. 
 
Prosjekt 8270 Hall/Basseng/Aktivitetsområde 
Arbeidet med en mulighetstudie/konseptutvikling er igangsatt. Prosjektet skal se på plassering 
av disse arealene med tanke på sentrumsutvikling. Forventes ferdig studie i løpet av høsten 
2018. 
 
Prosjekt 8308 Utredning fellesareal ved NBBS 
Prosjektering ikke igangsatt. Det er fra bruker ønske om å få tilbygget i 2 etasjer. 
Rammen som er avsatt er ikke tilstrekkelig for å få dekket dette. Dette må avklares før videre 
fremdrift 
 
Prosjekt 8309 Strømaggregat NBBS m.fl. 
Prosjektet igangsatt. Ferdig i løpet av høsten 2018 
 
Prosjekt 8417 
Opprusting kommunale bygg. 
Følgende prosjekt vil bli prioritert: 
- Oppgradering av driftsutstyr 
- Oppgradering av gulv kulturhus 
- Oppgradering kjøkken Sjøsiden 
- Asfaltering og fornying av arealene rundt helsesenteret. 
- Oppgradering av Gravvik Oppvekstsenter, utearealer, vindu 
- Energireduserende tiltak – ledlys, bedre styring av SD anlegg, energiledelse 
- Digital driftsprogram – utvide eksisterende med egen renholdsmodul. 
  
Prosjekt 8426 – Tilbygg legekontor/skadestue 
Prosjektet er igangsatt. Prosjektet ivaretar utbedringer i forhold skadestue og akuttinngang. I 
tillegg etableres røntgenrom og deler av øvrige arealer blir oppgradert. Prosjektet forventes 
ferdig i løpet av 2018. 
 



 
Prosjekt 8500 Fordelingsnett vannforsyning  
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til vannverket. Dette arbeidet pågår 
fortløpende. 
 
Prosjekt 8504 Investering fellesvassverket  
Tiltak med beredskapsledning fra Marøya til Rørvik er igangsatt. I tillegg er det igangsatt 
arbeid med bedre kontroll på lekkasjer, dette i samhandling med alle vannverk. 
Det er behov for større kapasitet på høydebasseng. Basseng på Marøya er et av tiltakene. 
Prosjektering er igangsatt.  
Det jobbes også med å se på mulighet for utvidet produksjonskapasitet på Finne. 
 
Prosjekt 8524 – Sanering av Vannledning – Nedre Kirkåsen 
Del 1 ble ferdigstilt i 2017. Del 2 vil bli sendt ut på anbud i løpet av mai. 
 
Prosjekt 8526 Overvåking og spylekum 
Prosjektet skal ivareta utvidelse av driftsovervåking av vann og avløpsanlegg, samt 
tilrettelegging av vedlikehold av ledningsnettet. 
 
Prosjekt 8528 – VA – Nordre 
Prosjektet skal ivareta utbedring av eksisterende anlegg, inkl oppgradering sett opp mot nye 
krav og fremtidig utbygging av arealene. 
 
Prosjekt 8599 Bakkalandet Vann og avløp 
Prosjektet er igangsatt og utføres ihht vedtatt utbyggingsavtale. 
 
Prosjekt 8605 Oppgradering renseanlegg 
Det er behov for å oppgradere, eventuelt utskifting av renseanlegget i Kolvereidvågen. 
Arbeidet med forprosjekt forventes å være ferdig juni 2018.   
 
Prosjekt 8614 Rehabilitering avløp 
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til avløp og mindre oppgraderinger. 
Dette arbeidet pågår fortløpende. 
 
Prosjekt 8615 Sanering av avløpsledning – Nedre Kirkåsen 
Del 1 ble ferdigstilt i 2017. Del 2 vil bli sendt ut på anbud i løpet av mai. 
Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 8524 
 
Prosjekt 8703 Opprustning kommunale veier  
Arbeidet følger opp Hovedplan veg. Av den fremkommer det at veger på Foldereid, 
Vennavika og Flosand blir prioritert 

Prosjekt 8704 Trafikksikkerhetstiltak  
Planlegging ikke igangsatt. Det er pr. d.d ikke vært lagt ut for søknad på tilskudd. 

Prosjekt 8806  Utbygging Brekkabakkan  
Anbud innhentet. Kostnadene ble for høye for grunneier. Det planlegges en trinnvis 
utbygging. Oppstart forventes i løpet av august.
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Hovedoversikt

Samlet gjeld

Lån med rentedekning

Ledig likviditet

Lån med faste renter

Netto renterisko

0 100 200 300 400 500
mill. kr

Nøkkeltall

* Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente

Kommentar

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Samlet gjeld 525 520 5

- Lån med rentedekning 182 186 -3

- Ledig likviditet 171 144 27

- Lån med fast rente 261 265 -4

= Netto renterisko -89 -75 -15

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Stresstest netto renterisko (1% renteendring) 0,0 0,0 0,0

Vektet lengde på faste renter 2 år, 9 mnd 3 år -3 mnd

Løpetid på lån 18 år, 1 mnd 18 år, 4 mnd -2 mnd

Lån som må refinansieres innen 12 måneder 0 0 0

Langsiktig aktiva 0 0 0

Finansrapport - 1. tertial | 2018



1 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

1.1 Kortsiktig, aktiva

1.2 Langsiktig, aktiva

1.3 Passiva

Kommentar

Ja Nei

Det er vedtatt rammer for forvaltning ✔
Forvaltning av ledig likviditet er i henhold til finansreglementet ✔

Ja Nei

Kommunen har langsiktig finansiell aktiva ✔
Det er vedtatt rammer for forvaltning ✔
Det utarbeides egen rapport ✔
Forvaltning er i henhold til finansreglement ✔

Finansreglement Faktisk forvaltning

Krav Min Maks 30.04.2018 31.12.2017

Største enkeltlån (pst av samlet gjeld) ✔ 25 % 15 % 15 %

Andel faste renter av samlet gjeld ✔ 33 % 100 % 50 % 51 %

Andel faste renter av netto gjeld 64 % 65 %

Andel faste renter av lån som belaster kommunekassen 92 % 92 %

Vektet rentebinding (år) ✔ 1,0 5,0 1,4 1,6

Lån som må refinansieres innen 1 år (andel av samlet gjeld) 0 % 0 %

Renter og avdrag som andel frie inntekter 9,5 % 8,3 %

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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2 Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftformål

2.1 Likviditetsoversikt

-0

-0

-0

-0

-0

0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Estimat Faktisk

mill. kr.

Kommentar

2.2 Plassering av ledig likviditet

Hovedbank
81,2% (139 M)

Andre banker
17,0% (29 M)

Aksjer, Norge
1,9% (3 M)

2.3 Endring i riskoeksponering

10

20

Hovedbank

Andre banker

Pengemarked

Obligasjoner
Aksjer

Annet

2

25

0

mill. kr
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2.4 Sammensetning av ledig likviditet

Samlet likviditet

Ubrukte lånemidler

Disposisjonsfond

Bunde driftsfond

Bundne Investeringsfond

Ubundne Investeringsfond

Øvrig likviditet

0 50 100 150
mill. kr

Kommentar

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Ledig likviditet 171 144 27

- Ubrukte lånemidler 60 48 12

- Disposisjonsfond 56 56 0

- Bundne Driftsfond 39 39 0

- Bundne Investeringsfond 18 18 0

- Ubundne Investeringsfond 1 1 0

= Øvrig likviditet -3 -18 15

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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3 Langsiktig aktiva

3.3 Sammensetning og endring i risikoeksponering

Kommentar

3.1 Sammensetning 3.2 Endring i risikoeksponering

Ingen endring

Hovedbank

Andre banker

Pengemarked

Obligasjoner

Aksjer, N
orge

Aksjer, u
tl.

Annet

mill. kr

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Hovedbank 0 0 0

Andre banker 0 0 0

Pengemarkedet 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Aksjer, Norge 0 0 0

Aksjer, utlandet 0 0 0

Annet 0 0 0

Sum 0 0 0

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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4 Avkastning på aktiva

4.3 Nøkkeltall

Kommentar

4.1 Langsiktig aktiva

Ingen avkastning

Avkastning 
i fjor

Budsjettert 
avkastning i år

Avkastning 
til nå

mill. kr

4.2 Kortsiktig likviditet

1

2

Renteinntekter 
i fjor

Budsjetterte 
renteinntekter i år

Renteinntekter 
til nå

2,5

2,2

0,6

mill. kr

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Norges Bank styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. nibor 1,11 % 0,81 % 30 p.

Budsjettert rente (%) 1,20 % 1,20 % 0 p.

Oslo Børs (OSEBX) -indeks 860 814 5,3 %

Oljepris (brent spot) 75,2 $ 66,9 $ 8,3 $

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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5 Sammensetning av lån

5.3 Endring i sammensetning av lån

Kommentar

5.1 Lån fordelt på lånekilder

Kommunalbanken
51,6%

Husbanken
16,6%

KLP
31,8%

5.2 De 10 største enkeltlån (andel i %)

20 (3,8%)

40 (7,6%)

60 (11,4%)

80 (15,2%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mill. kr

Lånekilder 30.04.2018 31.12.2017 Endring

Kommunalbanken 271 271 -1

Husbanken 87 78 10

KLP 167 171 -4

Banklån 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Sertifikater 0 0 0

Andre 0 0 0

Sum 525 520 5

• Kommunen har til sammen 38 lån

• Låneporteføljen er fordelt på 3 låneinstitusjoner

Kommunalbanken (271 mill. kroner)

• Det største lånet er på 78 mill. kroner

Husbanken (87 mill. kroner)

• Består av startlån

KLP (167 mill. kroner)

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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5.4 Sammensetning av gjeldsporteføljen

Samlet gjeld

Videreutlån

Ubrukte lånemidler

Netto gjeld

VARFS

Rentekompensasjon

Lån som belaster kommunekassen

0 100 200 300 400 500
mill. kr

Kommentar

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Samlet gjeld 525 520 5

- Videreutlån 59 62 -3

- Ubrukte lånemidler 60 48 11

= Netto gjeld 406 409 -3

- VARFS-formål (grunnlag) 70 70 0

- Rentekompensasjon fra Staten (grunnlag) 53 53 0

= Lån som belaster kommunekassen 283 286 -3

* Figuren viser hvor stor andel av samlet gjeld som per. 30.4.2018bidrar til å belaste kommunens økonomi

* Fellesnevner for de grå søylene er at dette er gjeld hvor rentekostnader enten blir motsvart av tilsvarende

renteinntekter (videreutlån og ubrukte lånemidler), dekket av lovregulerte gebyrer (VARF), eller kompenser av

staten (rentekompensasjon).

* Kommunens netto gjeld utgjør 406 mill. kroner. Av dette blir gjeld på 123 mill. kroner sikret gjennom lovregulerte

gebyrer og stønadsordninger.

* Ved utgangen av 1. tertial utgjør lån som belaster kommunens drift 283 mill. kroner.

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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6 Løpetid for passiva

6.1 Vektet løpetid på lån

30.04.2018

31.12.2017

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

18,1

18,4

år

Kommentar

* Gjennomsnittlig løpetid på kommunens

gjeldsportefølje er 18,1 år. Dette er omtrent samme nivå

som ved årsskifte.

6.2 Lån som må refinansieres

3 mnd 6 mnd 12 mnd

30.04.2018 31.12.2017

mill. kr

Kommentar

6.3 Avdrag på lån

10

20

Budsjett 
avdrag

Minimum- 
avdrag

21,8
20,0

mill. kr

Kommentar

• Minimumsavdrag er estimert til 20 mill. kroner

• I 2018 er det budsjettert med 21,8 mill. kroner i

avdrag.

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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7 Verdi på lån

7.1 Markedsverdi

-200

Banklån flytende Banklån fast
Obligasjoner 

flytende
Obligasjoner 

fast Sertifikater Renteavtaler

-199

-328

mill. kr

7.2 Bokført verdi og markedsverdi

Kommentar

Bokført verdi Markedsverdi

Banklån - flytende rente -199 -199

Banklån - fast rente -327 -328

Obligasjoner - flytende rente 0 0

Obligasjoner - fast rente 0 0

Sertifikater 0 0

Rentebytteavtaler 0 0

Sum -525 -527

• Alle lån er i hovedsak tatt opp som ordinære avdragslån med flytende eller faste rentebetingelser.

• Kommunen har ingen lån i obligasjonsmarkedet eller sertifikatmarkedet.

• Samlet markedsverdi på kommunens gjeld er 527 mill. kroner.

• 63 % av lånene har fast rente.

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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8 Vesentlige markedsendringer

8.1 Finansielle nøkkeltall

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Norges bank styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. Nibor 1,11 % 0,81 % 30 p.

3 års fast rente 1,64 % 1,28 % 36 p.

5 års fast rente 1,91 % 1,54 % 37 p.

10 års fast rente 2,25 % 1,94 % 31 p.

5 års statsobligasjoner 1,48 % 1,15 % 33 p.

Oslo Børs (OSEBX) -indeks 860 814 5,3 %

S & P 500 - indeks 2 648 2 674 -1,0 %

EUR/NOK (kroner pr. eruo) 9,68 9,84 -1,7 %

USD/NOK (kroner pr. usd) 8,02 8,20 -2,2 %

Oljepris (Brent spot) 75,2 $ 66,9 $ 8,3 $

8.2 Historisk renteutvikling

1,0 %

2,0 %

3,0 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5års swaprente Nibor 3 Stryingsrente

Kommentar

• Styringsrenten på 0,5 pst. er holdt uendret i 2018.

Markedet forventer at Norges Bank hever

styringsrenten i september 2018.

• 3 mnd. nibor har steget fra 0,83 pst. til 1,1 pst.

• Rentefallet gjennom 2017 var drevet av en

normalisering av påslaget i pengemarkedet, mens

renteoppgangen i 2018 har vært drevet av bl.a.

endringer i det amerikanske pengemarkedet.

8.3 Den norske rentekurven

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30-04-2018 31-12-2017

år

Kommentar

• Både korte og lange renter har steget etter årssiftet

• Inflasjonsmålet til Norges Bank ble 2. mars 2018

redusert fra 2,5 pst. til 2 pst. Endringen hadde liten

effekt på reentekurven.

• Skifte i rentekurven skyldes bl.a. god utvikling i

nasjonal og global økonomi

• 5 års swaprente har økt med 38 punkter siden

årsskiftet

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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9 Endringer i låneporteføljens risikoeksponeringen

9.1 Nøkkeltall for risikoeksponering

Renterisiko 30.04.2018 31.12.2017 Endring

Stresstest av samlet gjeld (1% renteøkning) 2,0 1,9 0,1

Andel fast rente av samlet gjeld 50 % 51 % -1 p.

Vektet rentebinding samlet gjeld (år) 1,4 1,6 -0,2

Estimert rentekostnad 9,5 9,3 0,1

Budsjettert renterkostnad 12,4 13,5 -1,1

Likviditetsrisiko

Lån som må refinansieres innen 12 måneder 0 0 0

Vektet løpetid (år) 18,1 18,4 -0,2

Gjeld

Netto gjeld (mill. kroner) 406 409 -3

Netto gjeld per innbygger (tusen kroner) 79 80 -1

9.2 Stresstest (1 % renteøkning)

1

2

30.04.2018 31.12.2017

2,0
1,9

mill. kr

Kommentar

• En økning i renten på 1 % øker kommunens årlige

rentekostnader med om lag 2,0 mill. kroner

9.3 Andel fast rente av samlet gjeld

20 %

40 %

30.04.2018 31.12.2017

49,7 % 50,9 %

Kommentar

• Andelen faste renter utgjør 49,7 % av samlet gjeld.

Det er 1,2 prosentpoeng lavere enn ved årsskifte.

• Faste renter er sikret gjennom fastrenteavtaler.

• Kommunen har ingen rentebytteavtaler.

Finansrapport - 1. tertial | 2018
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9.4 Vektet rentebinding samlet gjeld

30.04.2018

31.12.2017

0.0 0.5 1.0 1.5

1,4

1,6

år

Kommentar

• Ved utgangen av 1. tertial var vektet rentebinding på

like i underkant av 1,5 år.

• Dette er litt lavere enn ved årsskifte.

• Kommunen har vedtatt mål om at vektet

rentebinding skal være mellom 1 og 5 år.

9.5 Rentekostnad innværende år

5

10

Rentekostnad 
til nå 
2018

Estimat 
Rentekostnad 

2018

Budsjettert 
Rentekostnad 

2018

3,0

9,5

12,4

mill. kr

Kommentar

Anslått rentekostnad inneværende år gitt dagens

rentenivå og påløpte rentekostnader hittil i år.

I tillegg vil rentekostnaden påvirkes av årets låneopptak

mht tidspunkt for låneopptak og rentebetingelser, som

ligger inne i budsjettert rentekostnad.

9.6 Netto gjeld per innbygger

50

0001 (SSB)

2018 (Estimat)

79,3

tusen kr

Kommentar

Kommunen har en netto gjeld på vel 406 mill. kroner.

Netto gjeld per innbygger på i overkant av 79 mill.

kroner.
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10 Markedsrenter og egne rentebetingelser

10.1 Egne rentebetingelser

10.2 Markedsrenter

Kommentar

Rentesats

Vektet årlig

rentebinding (år) Benchmark

Budsjettert rente 2,00 %

Gjennomsnittlig rente 1,84 % 1,41 1,49 %

Lån med flytende rente 1,65 % 2 uker 1,22 %

Lån med fast rente 1,95 % 2,24 1,63 %

Rentebytteavtaler 0,00 % 0,00 1,22 %

30.04.2018 31.12.2017 Endring

Norges Bank styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. Nibor 1,11 % 0,81 % 30 p.

3 års fast rente 1,64 % 1,28 % 36 p.

5 års fast rente 1,91 % 1,54 % 37 p.

10 års fast rente 2,25 % 1,94 % 31 p.

5 års statsobligasjoner 1,48 % 1,15 % 33 p.

• Vektet årlig rentebinding er et uttrykk på hvor forutsigbar kommunens gjennomsnittsrente er, gitt de

fastrenteavtaler og flytende renteavtaler kommunen har på sitt lån.

• Benchmark er renten som gis i markedet på rapporteringstidspunktet på den tiden som angis i kolonnen "Vektet

årlig rentebinding". Kommunens kredittmargin er ikke regnet med.

• Kommunen har budsjettert med en rente på 2 %.

• Kommunens faktiske gj.sn rente for 1. tertial er på 1,84 %.
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11 Vedlegg

11.1 Eksisterende lån

Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente

Forutsigbar

rente Løpetid lån

1 Husbanken_14633361 10 p.t. 437 077 1,584

%

14 d 14 år, 10

mnd

2 Husbanken_14633361 40 p.t. 4 750 794 1,584

%

14 d 15 år, 4

mnd

3 Husbanken_14633361 50 p.t. 2 591 342 1,584

%

14 d 15 år, 8

mnd

4 Husbanken_14633926 10 p.t. 5 052 630 1,584

%

14 d 16 år

5 Husbanken_14633926 40 p.t. 7 831 165 1,584

%

14 d 16 år, 3

mnd

6 Husbanken_14633926 50 p.t. 4 480 516 1,584

%

14 d 16 år, 9

mnd

7 Husbanken_14634577 10 p.t. 13 815 789 1,584

%

14 d 17 år

8 Husbanken_14634577 20 p.t. 3 553 492 1,584

%

14 d 17 år, 7

mnd

9 Husbanken_14635224 10 p.t. 4 868 421 1,584

%

14 d 18 år, 3

mnd

10 Husbanken_14636239 10 p.t. 3 000 000 1,584

%

14 d 19 år, 2

mnd

11 Husbanken_14636239 40 p.t. 7 000 000 1,584

%

14 d 19 år, 7

mnd

12 Husbanken_14637105 10 p.t. 5 000 000 1,584

%

14 d 20 år

13 Husbanken_14637105 40 p.t. 5 000 000 1,584

%

14 d 20 år, 6

mnd

14 Kommunalbanken_92007

0002.00.60398

Fast 7 182 000 1,630

%

1 år, 1 mnd 13 år, 1

mnd

15 Kommunalbanken_92009

0002.00.70058

NIBOR 3M 78 193 604 1,710

%

14 d 8 år, 10

mnd

16 Kommunalbanken_92008

0002.00.70059

NIBOR 3M 28 228 944 1,710

%

14 d 9 år, 1 mnd

17 Kommunalbanken_92010

0002.00.80522

Fast 7 150 000 1,860

%

5 år 10 år, 6

mnd

18 Kommunalbanken_92011

0002.01.00681

Fast 52 700 000 1,560

%

2 år 33 år, 7

mnd

19 Kommunalbanken_92012

0002.01.00406

Fast 15 000 050 1,770

%

3 år 22 år, 6

mnd
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Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente

Forutsigbar

rente Løpetid lån

20 Kommunalbanken_92013

0002.01.00695

Fast 18 000 630 1,940

%

3 år, 7 mnd 33 år, 7

mnd

21 Kommunalbanken_92014

0002.01.10803

Fast 7 904 000 2,390

%

7 år, 7 mnd 18 år, 7

mnd

22 Kommunalbanken_92015

0002.01.20404

p.t. 4 902 890 1,570

%

14 d 19 år, 3

mnd

23 Kommunalbanken_92016

0002.01.30052

Fast 8 261 500 2,850

%

7 mnd, 15 d 20 år, 1

mnd

24 Kommunalbanken_92017

0002.01.40034

Fast 18 312 000 2,840

%

4 mnd, 23 d 20 år, 11

mnd

25 Kommunalbanken_ 0002.01.50053 Fast 25 000 000 1,400

%

-23 d 16 år, 9

mnd

26 KLP_94009 8317.50.28628 Fast 7 500 000 2,450

%

1 år, 5 mnd 9 år, 7 mnd

27 KLP_94010 8317.50.31122 Fast 24 397 000 2,400

%

1 år, 3 mnd 15 år, 5

mnd

28 KLP_94011 8317.50.31173 Fast 20 553 000 2,450

%

1 år, 5 mnd 15 år, 5

mnd

29 KLP_94012 8317.52.50436 Fast 15 310 200 2,090

%

4 år, 9 mnd 18 år, 9

mnd

30 KLP_96017 8317.53.20302 Fast 7 920 000 2,850

%

7 mnd, 16 d 15 år, 7

mnd

31 KLP_94005 8317.50.00995 Fast 8 625 000 1,850

%

2 år, 4 mnd 11 år, 4

mnd

32 KLP_ 8317.53.72507 Fast 30 264 250 1,590

%

1 år, 9 mnd 16 år, 9

mnd

33 KLP_8317.54.01698 Fast 6 212 500 1,570

%

3 mnd, 12 d 17 år, 9

mnd

34 KLP_8317.54.55712 Fast 28 388 250 1,690

%

3 år, 3 mnd 18 år, 9

mnd

35 Husbanken_14637800 10 p.t. 5 000 000 1,584

%

14 d 21 år

36 Husbanken_14637800 40 p.t. 5 000 000 1,584

%

14 d 21 år, 7

mnd

37 KLP_8317.55.37026 Fast 18 000 000 1,970

%

4 år, 6 mnd 24 år, 7

mnd

38 Husbanken_14638283_10 p.t. 10 000 000 1,574

%

14 d 22 år
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11.2 Eksisterende Rentekontrakter

Nr Kontraktsnummer Hovedstol Fastrente Start dato Gjenstående løpetid

No results
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11.3 Konfidensialitet og disclaimer

Rapporten er konfidensiell. Distribusjon til andre enn kommunens administrasjon og styre må godkjennes av

SpareBank 1 SMN.

11.4 Rapportens grunnlag

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning setter rammene for rapportering av

gjeldsforvaltningen.

Gjeldsrapporten gir et statusbilde av kommunens gjeldsforvaltning.

Gjeldsrapporten med unntak av kommentarer er utarbeidet av SpareBank 1 SMN, på oppdrag fra kommunen.

Informasjon og innrapporterte tall fra kommunen danner grunnlaget for rapporten.

11.5 Definisjoner og beregninger

Begrep Definisjon

Andel fast rente Andel fast rente er beregnet som andel av samlet gjeld.

Anslått

rentekostnad

Anslått rentekostnad er beregnet med utgangspunkt i kommunens gjeldsportefølje

(forventet utvikling kommende 12 mnd.), løpende renteavtaler og markedsrenter (forventet

utvikling kommende 12 mnd.).

Avdrag på lån

inneværende år

Avdrag på lån inneværende år gir en oversikt over kommunens budsjetterte avdrag samt

kommunens beregning av minimumsavdrag.

Benchmark - rente Referanserente eller sammenlignbar rente i dagens marked. Benchmark er basert på

gjeldende rentekurve ved rapporteringstidspunkt og angitt varighet/lengde på renten en

ønsker en sammenligning av. Bechmark rente er uten kredittmargin. Ved sammenligning av

egen rentebetingelse og Benchmark rente, må kommunen legge til kredittmargin for at de

to rentene skal være sammenlignbare.

Eksternfinansiert

kapital

Med eksternfinansiert kapital menes den delen av gjeldsporteføljen som er

selvfinansierende ved at kapitalkostadene dekkes av kommunale gebyrer, husleieinntekter,

refusjoner og statlige tilskuddsordninger, beregnet som summen av VARFS-grunnlaget og

grunnlag for rentekompensasjon fra staten.

Fast rente Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente. Renter på lån og finansielle

instrumenter er inkludert i beregningen.

Flytende rente Renter med løpetid under ett år er definert som flytende rente. Renter på lån og finansielle

instrumenter er inkludert i beregningen. P.t.-lån er definert som flytende rente.

Gjennomsnittlig

rente

Gjennomsnittlig rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av rentesatser på lån og

finansielle instrumenter.

Kredittmargin Med kredittmargin menes det rentepåslag långiver har på markedsrentene.

Lån som belaster

kommunekassen

Med lån som belaster kommunekassen menes kommunens samlede innlån fratrukket videre

utlån, ubrukte lånemidler og eksternfinansiert kapital.

Lån til

investeringsformål

Lån til investeringsformål er kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån.

Markedsrente Generelt uttrykk for rentenivået på ulike løpetider i markedet.

Netto gjeld Med netto gjeld menes kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån og ubrukte

lånemidler.

Netto gjeld pr.

innbygger

Netto gjeld pr. innbygger er beregnet som netto gjeld dividert på antall innbyggere i

kommunen.
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11.6 Kontaktpersoner - SpareBank 1

Begrep Definisjon

Nibor Norwegian Interbank Offered Rate. Den renten som norske banker låner penger til seg i

mellom.

Refinansiering

kommende 12 mnd.

Refinansiering kommende 12 måneder er beregnet som den delen av gjelden som skal

refinansieres, typisk rullerende sertifikater og obligasjoner. Avdrag på lån er ikke inkludert i

beregningen.

Rentekompensasjon

fra staten

(grunnlag)

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få kompensert renteutgifter til utvalgte

formål, herunder kirkebygg og skolebygg. Rentekompensasjon utbetales etterskuddsvis og

beregnes på grunnlag av rentekostnader etter et tilsvarende husbanklån med flytende rente

over 20 år med 5 års avdragsfrihet. Kommunen beregner seg frem til hva grunnlaget for

rentekompensasjon er, og implementerer dette i inputarket. Avdragene må kommunen

dekke selv.

Samlet gjeld Med samlet gjeld menes kommunens totale innlån, eksklusive eventuelle

pensjonsforpliktelser.

Stresstest (1 %) Rentefølsomhet er et uttrykk for hvor mye kommunens årlige rentekostnader øker med

dersom renten økes med 1 %. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens samlede lån og

finansielle instrumenter på rapporteringstidspunktet.

Ubrukte lånemidler Med ubrukte lånemidler menes midler som står på bankkonto i påvente av en investering /

forbruk.

VARFS-formål

(grunnlag)

Med VARFS-formål (grunnlag) menes den delen av gjeldsporteføljen relatet til vann, avløp,

renovasjon, feiing og slam som er selvfinansierende ved at kapitalkostnadene dekkes av

kommunale gebyrer.

Vektet løpetid Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (kapitalstrømmer på

lån og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som

durasjon på låneporteføljen.

Vektet rentebinding Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (rentebinding på lån

og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som durasjon

på rentebindingen.

Videre utlån - andre Lån som kommunen har tatt opp for videre utlån til virksomheter utenfor kommunekassen.

Videre utlån -

startlån

Lån som kommunen har tatt opp i Husbanken for videre utlån (startlånsordningen).

Navn Ansvarsområde Virksomhet E-mail Telefonnummer

Stig Ove Gravdal fagansvar kommuner SpareBank 1 SMN stig.ove.gravdal@smn.no 93 44 99 44

Robert Ness rentesikring SpareBank 1 Markets robert.ness@smn.no 95 80 63 38
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BUDSJETTREGULERING 

VEDTAK             BUDSJETT OPPRINNEL. REVIDERT ØKTE UTG./ SPARTE UTG.
            KONTONR. BUDJETT BUDSJETT RED. INNT. ØKTE INNT.

KS ? 2018 15400 800 88000 9 372 426 22 870 932 13 498 506
KS ? 2018 19300 800 88000 - -13 498 506 13 498 506

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kontrollsum 9 372 426 9 372 426 13 498 506 13 498 506

Kolvereid, 04.06.2018



5.3.  Budsjettskjema 1A - drift 

Revidert 
Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2018 budsjett 2017 Regnskap 2016 Note
Skatt på inntekt og formue 114 332 000 113 000 000 110 312 205 1
Ordinært rammetilskudd 197 015 000 194 260 000 188 063 916 1
Skatt på eiendom 15 000 000 13 900 000 11 945 266 2
Andre direkte eller indirekte skatter 24 000 24 000 25 077
Andre generelle statstilskudd 2 143 000 2 200 000 3 039 423 3
Sum frie disponible inntekter 328 514 000 323 384 000 313 385 887
Renteinntekter og utbytte 2 221 000 2 280 000 2 595 527 4
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 12 400 000 13 500 000 10 581 451 5
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 21 800 000 17 640 000 15 956 130 6
Netto finansinnt./utg. (31 979 000) (28 860 000) (23 942 054)
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - -
Til ubundne avsetninger 22 870 932 21 777 725 19 230 554
Til bundne avsetninger - 300 000 4 458 293
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 13 498 506 6 203 665 12 198 178
Bruk av ubundne avsetninger 1 655 200 2 906 306 1 553 060
Bruk av bundne avsetninger 1 940 370 3 934 532 4 972 177
Netto avsetninger (5 776 856) (9 033 222) (4 965 433)
Overført til investeringsbudsjettet 450 000 - -
Til fordeling drift 290 308 144 284 890 778 284 478 401
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) - - 278 274 736
Mer/mindreforbruk 290 308 144 284 890 778 6 203 665



5.4.  Budsjettskjema 1B
Budsjett
2018

Regulert
budsjett 2017

Regnskap
2016

100 RÅDMANN 34 869 428 33 362 648 29 608 500
101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 3 143 467 (2 343 698) (7 100 649)
160 OSK 4 922 780 4 751 778 4 571 625
200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN 29 468 039 31 163 397 30 754 438
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER 1 766 202 2 301 677 2 557 564
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER 5 502 110 5 258 654 5 138 111
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER 4 181 931 3 809 024 3 915 433
224 KOLVEREID SKOLE 14 806 677 15 159 974 16 753 133
225 LUND SKOLE 515 000 345 000 462 761
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE 17 269 930 16 911 391 17 160 822
227 OPLØ OPPVEKSTSENTER - 1 481 033 1 408 235
228 NÆRØYSUNDET  SKOLE 11 382 217 10 022 499 9 803 050
229 VÆRUM BARNEHAGE 1 494 920 1 460 901 1 270 074
240 KOLVEREID BARNEHAGE 13 810 288 12 769 435 11 894 405
260 KULTUR OG FRITID 5 932 298 5 655 749 4 905 063
300 HELSE OG SOSIALSJEF 18 959 770 28 005 988 27 548 122
301 NAV 3 689 950 5 682 479 7 118 709
320 LEDER NBBS 1 17 707 860 19 125 789 19 025 820
330 LEDER NBBS 2 23 524 854 22 538 991 20 948 217
340 MILJØTJENESTEN 16 269 735 17 086 376 15 863 181
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 14 754 980 14 581 045 13 952 935
360 LEDER RUS/PSYKIATRI 9 286 937 8 115 354 8 366 682
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV 15 372 970 14 705 961 13 963 803
380 FOREBYGGENDE ENHET 13 168 930 - -
400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF 1 706 973 1 789 721 2 452 160
410 BYGNINGSSJEF 889 053 1 093 841 1 158 596
411 KOMMUNEINGENIØR 12 203 471 10 913 393 12 315 575
412 BRANNSJEF 2 683 306 3 191 775 2 761 868
413 EIGENDOMSSJEF 19 751 524 21 191 541 23 376 165
420 JORDBRUKSSJEF 1 107 322 1 056 310 844 163
421 SKOGBRUKSSJEF 847 980 869 438 325 070
422 NÆRINGSKONSULENT 15 500 276 306 64 085
562 SELVKOST - VANN (1 339 951) (1 024 742) (2 049 198)
563 SELVKOST - AVLØP (587 936) (490 959) (883 110)
564 SELVKOST - RENOVASJON 78 421 54 315 (302 323)
565 SELVKOST - SLAM 85 349 - (355 478)
566 SELVKOST - FEIING (61 609) (43 012) (48 018)
621 FELLESVASSVERKET - - (796)
650 PPT - - (2)
800 SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M.V (29 072 532) (25 938 594) (21 274 052)

Netto - fordelt fra 1A 290 108 144 284 890 778 278 274 736
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4 Årsmelding 2017 

 
Sammendrag 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag (SMISO NT), ble etablert i 1992 
som egen stiftelse med Levanger kommune som vertskommune. SMISO NT er lokalisert på 
Staup, Levanger, med hele Nord-Trøndelags 23 kommuner som virkeområde. 
 
I finansiering av SMISO NT sin drift, utgjør kommunale, fylkeskommunale og regionalt 
tilskudd 20 % av de totale offentlige tilskuddene. Det gis således tilskudd fra BUFDIR 
tilsvarende 80 % av de totale offentlige tilskudd. Dette betyr i klartekst at pr. krone i tilskudd 
ytt av kommune, fylkeskommune og regionale foretak, yter BUFDIR 4 kroner til drifta av 
senteret. 
 
Partnerskapsavtalen er derfor svært viktig for senterets drift, og er med på å gjøre hverdagen 
tryggere og mer forutsigbar både for brukere og ansatte. 
 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag har 4 årsverk fordelt på 4 ansatte 
med tverrfaglig kompetanse, som bidrar til at alle som oppsøker senteret for å få hjelp skal 
kunne bli møtt der de er. Senteret har også en viktig rolle i forhold til å nå ut til 
lokalsamfunnet, og gir informasjon og faglig innspill til partnerskapskommunene som 
henvender seg til senteret. 
 
Senteret har et godt samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og dette samarbeidet blir 
stadig styrket. Senteret har som formål å gi hjelp til selvhjelp for personer utsatt for seksuelle 
overgrep og deres familier. SMISO NT skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre 
og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder 
overgrepene. Senteret skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep og 
utsattes situasjon. Vi har i løpet av 2017 gjennomført 75 undervisninger til skoler og 



faggrupper samt frivillige organisasjoner, både på og utenfor senteret, og vi har gjennom 
dette nådd ut til 3979 tilhørere.  
 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag er et godt og viktig tilskudd til det 
offentlige hjelpeapparatet. Senteret har en unik mulighet til å møte utsatte uansett 
livssituasjon, som igjen gir ansatte kunnskap og erfaring som kan videreformidles til andre 
utsatte og hjelpeapparatet for øvrig. 
 
Undervisning og veiledning er et gratis tilbud til alle kommuner som støtter oss økonomisk. 
Vi håper derfor at dere ser behov for den kompetansen senteret innehar når det gjelder 
seksuelle overgrep og har mulighet til å støtte senteret økonomisk i de neste tre årene. 
Vurdering 
Nærøy kommune bes om å inngå partnerskapsavtale med Senter mot incest og seksuelle 
overgrep i Nord-Trøndelag (SMISO). 
Senteret er åpent på hverdager dagtid, og alle henvendelser blir ivaretatt på best mulig måte. 
Brukere kan oppsøke senteret for hjelp og støtte, og senteret gir informasjon og kunnskap til 
naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel skoler, hjelpeapparatet i kommunen med 
videre. 
 
Verdien av samhørighet og utveksling av erfaring mellom brukere kan best oppnås ved å 
oppsøke senteret, og det meddeles at det har vært brukere fra Nærøy kommune på senteret. 
Partnerskapsavtalen fordrer en økonomisk støtte på kr 5,- pr. innbygger tilsvarende  
kr 25.690,- for 2018. 
 
Vurdering 
Nærøy kommune ligger langt unna Levanger og det er ikke enkelt for våre innbyggere å 
benytte seg av dette tilbudet i forhold til oppmøte og tilstedeværelse. Det samme gjelder for 
hjelpeapparatet mht. formidling av informasjon og kunnskap til hjelpeapparatet. Dialogen vil 
i all hovedsak være gjennom telefonisk kontakt. 
Nærøy komme har et godt organisert lavterskeltilbud også for denne målgruppen 
 
Med bakgrunn i at Nærøy kommune ligger langt unna Levanger kommune, så ser vi at 
avstanden vil gjøre tilbudet lite tilgjengelig for brukere fra Nærøy. Videre er samarbeidet 
med sammenslåing av kommunene Vikna og Nærøy startet, og 1.1.2020 er den Nærøysundet 
kommune. I dette arbeidet vil fellesnemda ta stilling til hvilke avtaler som inngås på vegne av 
ny kommune.  
Etter en helhetsvurdering, ser rådmannen at det ikke er grunnlag for å inngå en 
partnerskapsavtale på det nåværende tidspunkt. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i Nord-
Trøndelag. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i 
Nord-Trøndelag. 



 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i 
Nord-Trøndelag. 
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Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord‐Trøndelag (SMISO NT), ble etablert i 1992 og er lokalisert i Levanger
kommune med hele nordre del av Trøndelag som virkeområde. Levanger er vertskommune for senteret og
senteret har skrevet kommuneavtale med Levanger gjeldende frem til 31.12.21. SMISO NT er en privat stiftelse
som drives med offentlige midler fra Staten, Helse Midt‐Norge, fylkeskommunen og kommunene nord i
Trøndelag.
Senteret har som formål å gi hjelp til selvhjelp for personer utsatt for seksuelle overgrep og deres familier.
SMISO NT skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer,
underbygger og opprettholder overgrepene. Senteret skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle
overgrep og utsattes situasjon.
Vi har i løpet av 2017 gjennomført 75 undervisninger til skoler og faggrupper samt frivillige organisasjoner, både på
og utenfor senteret, og vi har gjennom dette nådd ut til 3979 tilhørere. 
 
Undervisning og veiledning er et gratis tilbud til alle kommuner som støtter oss økonomisk. Vi håper derfor at dere
ser behov for den kompetansen senteret innehar når det gjelder seksuelle overgrep og har mulighet til å støtte
senteret økonomisk i de neste tre årene.
 
Med vennlig hilsen
Veronica Moan Myran
Daglig leder
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SMISO NT 
Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag (SMISO NT), ble etablert i 
1992 og er lokalisert i Levanger kommune med hele nordre del av Trøndelag som 
virkeområde. Levanger er vertskommune for senteret og senteret har skrevet 
kommuneavtale med Levanger gjeldende frem til 31.12.21. 
SMISO NT er en privat stiftelse som drives med offentlige midler fra Staten, Helse 
Midt-Norge, fylkeskommunen og kommunene nord i Trøndelag.  
Kommunalt-, fylkeskommunalt- og regionalt tilskudd utgjør 20 % av de totale 
offentlige tilskuddene SMISO NT mottar, mens statlig tilskudd fra Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet utgjør 80 % av de totale offentlige tilskuddene. Gaver utløser 
ikke statstilskudd. 
SMISO NT ligger på Staup i Levanger kommune og har 4 ansatte i full stilling. 
Senteret er medlem av FMSO, Fellesskap mot seksuelle overgrep. FMSO er et 
organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle 
overgrep.  
 
Senteret har som formål å gi hjelp til selvhjelp for personer utsatt for seksuelle 
overgrep og deres familier.  
SMISO NT skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold 
i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene. Senteret 
skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep og utsattes 
situasjon.  
 
I 2017 skrev senteret en samarbeidsavtale med SMISO Sør-Trøndelag i forbindelse 
med sammenslåing av fylkene i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette for å sikre drift i begge 
sentrene etter at vi ble sammenslått til ett fylke den 01.01.18.  Avtalen ble behandlet 
i styret til begge sentrene og signert av styrelederne. I enighet med SMISO Sør-
Trøndelag har vi valgt å beholde eksisterende navn. Dette da vi fortsatt fordeler 
fylkets kommuner mellom oss som de tidligere var fordelt i Nord- og Sør-Trøndelag, 
samt at navneendring ville påført sentrene store kostnader. Navneendring kan 
vurderes ved en senere anledning. 
 
Faglig og metodisk tilnærming 
SMISO NT er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret er et supplement til 
det offentlige hjelpeapparatet, og gir hjelp og støtte til utsatte og deres pårørende. 
Senteret arbeider etter selvhjelpsideologien. For mange overgrepsutsatte vil det på 
et eller annet tidspunkt være behov for å få hjelp og støtte. Det å erkjenne at en 
sliter og trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til å mobilisere iboende krefter 
slik at en får et bedre liv, er å regne som selvhjelp.  
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Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er viktig for SMISO NT, og vi har brukermedvirkning på individ- og 
systemnivå.  
På individnivå gjennomføres brukermedvirkning ved at selvhjelpsideologien får fokus 
i samtalene. Senterets ansatte forsøker å engasjere og motivere brukerne til å 
involvere seg i senterets ulike aktiviteter. Brukerne har selv foreslått aktiviteter ved 
blant annet allmøter 2 ganger i året, og brukerne har delvis vært deltakende i 
gjennomføringen av disse aktivitetene. 
På systemnivå sikres brukermedvirkning gjennom brukerrepresentanten, som har 
møte-, forslags- og stemmerett i stiftelsens styre.  Representanten er brukernes 
stemme inn i styret. Brukerrepresentanten samarbeider med leder og ansatte i saker 
som omhandler brukernes tilbud ved senteret, og er aktivt deltakende på styrets 
møter.  
 
Undervisning 
I 2017 var vi rundt på 16 ungdomsskoler og 13 videregående skoler i fylket vårt. I 
undervisningen snakker vi åpent med elevene om seksualitet og seksuelle overgrep. 
Vårt hovedmål er å forebygge seksuelle overgrep, både ved at ingen skal oppleve å 
bli utsatt for seksuelle overgrep, men også at ingen skal utsette andre for seksuelle 
overgrep. I tillegg gir vi handlingskompetanse til de som har opplevd overgrep e.l.  
 
De siste årene har senteret opplevd økt forespørsel fra ulike faggrupper og frivillige 
organisasjoner med ønske om å få mer kunnskap om temaet seksuelle overgrep. 
Gjennom å synliggjøre problematikken, dele av vår innsikt i temaet og ikke minst 
trygge fagpersonell og medlemmer i hvordan man snakker med barn og voksne om 
overgrep, er vi med på å fremme handlingskompetanse blant voksne i samfunnet 
vårt.  
Vi har i løpet av 2017 gjennomført 75 undervisninger til skoler og faggrupper samt 
frivillige organisasjoner, både på og utenfor senteret, og vi har gjennom dette nådd 
ut til 3979 tilhørere.   
 
Undervisning og veiledning er et gratis tilbud til alle kommuner som støtter oss 
økonomisk. Vi håper derfor at dere ser behov for den kompetansen senteret innehar 
når det gjelder seksuelle overgrep og har mulighet til å støtte senteret økonomisk i 
de neste tre årene.  
Dagens samfunn har i stor grad tatt innover seg at seksuelle overgrep ikke skal 
holdes skjult, dette må på agendaen i mange forskjellige fora og dette er ikke noe 
som forsvinner av seg selv. Vi trenger noen som kan fronte temaet og SMISO NT er 
en viktig bidragsutøver i dette arbeidet.   
 
 
Veronica Moan Myran 
Daglig leder SMISO NT 
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OM SENTERET  

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelåg (SMISO NT) ligger på  Ståup i Levånger 

kommune og hår 4 ånsåtte i full stilling. Senteret er medlem åv FMSO, Fellesskåp mot seksuelle 

overgrep. FMSO er et orgånisåsjonsfellesskåp og et bindeledd for kunnskåpsformidling om 

seksuelle overgrep. SMISO NT ble opprettet for 25 å r siden. 25 å rs jubileet ble i løpet åv 2017 

mårkert ved flere ånledninger. SMISO NT hår som et åv sine formå l å  gi hjelp til selvhjelp for 

personer utsått for incest eller åndre former for seksuelle overgrep.  

 

Møtene vi hår med brukerne vå re hår vært en åv vå re viktigste oppgåver i 2017. SMISO NT hådde 

66 unike brukere som ble registrert i 2017. 

SMISO NT ønsker å  bidrå til utvikling og formidling åv kunnskåp for å  kjempe mot og forebygge 

incest og seksuelle overgrep. Vi hår i løpet åv 2017 gjennomført 75 undervisninger, bå de på  og 

utenfor senteret, og vi hår gjennom dette nå dd ut til 3979 deltåkere. Størstedelen åv 

undervisningen hår vært utådrettet, dvs. utenfor senterets egne lokåler. Hovedtyngden er 

undervisning rettet mot ungdomsskoleelever, primært 9. trinn, i såmårbeid med kommunenes 

skolehelsetjeneste. 16 ungdomsskoler deltok på  undervisningen i regi åv SMISO i 2017, og i tillegg 

hår flere åv fylkets videregå ende skoler invitert oss og få tt undervisning på  sine skoler eller ved 

senteret. I 2017 hådde vi 2 undervisninger til ålle russestyrene i fylket såmmen med Trygg Tråfikk 

og i løpet åv 2017 besøkte vi russen på  13 videregå ende skoler i Nord-Trøndelåg såmmen med 

blånt ånnet Trygg Tråfikk.  

 

De siste å rene hår senteret opplevd økt forespørsel frå ulike fåggrupper og frivillige 

orgånisåsjoner med ønske om å  få  mer kunnskåp om temået incest og seksuelle overgrep. 

Gjennom å  synliggjøre problemåtikken, dele åv vå r innsikt i temået og ikke minst trygge 

fågpersonell og medlemmer i hvordån mån snåkker med bårn og voksne om overgrep, er vi med 

på  å  fremme håndlingskompetånse blånt voksne i såmfunnet vå rt. I 2017 ble det gitt undervisning 

og informåsjon til et bredt spekter åv fåggrupper, - som lærere, åssistenter, bårnehågestyrere, 

helsesøstre, miljøårbeidere, FAU, PPT, ungdomskontåkter, ungdomshjem, flyktningekontåkter, 

politikere, vekstbedrifter og til medlemmer i fågorgånisåsjoner og frivillige orgånisåsjoner. 

 

I åpril besøkte brukerrepresentånten og hennes vårå såmt dåglig leder ved SMSIO NT, Indre 

Nåmdål regionrå d. Her informerte vi om det årbeidet vi gjør og den betydningen senteret hår for 

brukerne åv senteret.  
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I åpril ble vi åv Levångers Unge Sånitet invitert til å  deltå på  diålogmøte såmmen med russ og 

foreldre ved Levånger videregå ende skole såmmen med Levångers Unge Sånitet, politiet, SLT og 

Utekontåktene i Levånger og Verdål.  

 

Då SMISO Nord-Trøndelåg ble 

25 å r i 2017, søkte vi FMSO i 

2016 om å  få  årrångere 

låndskonferånsen på  Stjørdål 

den 31.5 – 2.6 i 2017. Dette 

fikk vi ånledning til og temå 

for å rets låndskonferånse 

ble ”Seksuelle overgrep på  

nett”.  På  dåg 2 under 

låndskonferånsen, er det en 

trådisjon å  invitere 

såmårbeidspårtnere til 

dågskonferånse på  åktuelt 

temå.  Det hår åldri tidligere 

vært så  månge eksterne 

deltågere på  noen 

låndskonferånse i regi åv et 

SMISO senter som i 2017. 

Dette viser åt vi lykkes i å  

være en fåglig på driver som 

løfter frem nye og 

dågsåktuelle temåer. Som 

forelesere på  dågskonferånsen 

hådde vi Kripos ved Bjørn-

Erik Ludvigsen og Thomås 

Rånum, Hå kon F. Høydål frå 

VG såmt vernepleier Bernt 

Bårståd. 

 

Andre temå som vi fikk forelesning om på  låndskonferånsen vår «Utsåtte menn» ved Jårle Holseter 

og Råymond Lønberg, «Forbudte følelser» med vå r egen Merete Richårdsen, SMISO NT, 

«Evåluering – Sentre mot incest og seksuelle overgrep» ved NOVA og «Hvordån kommunisere godt 
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i en følelsessterk såmmenheng» med Stein Jonny Vålståd, klinisk psykolog og 

orgånisåsjonspsykolog. 

 

Den 24. – 25. oktober årrångerte vi vå r å rlige oktoberseminår hvor vi inviterte brukere og ånsåtte 

frå SMISO Nordlånd, SMIOSO Sør-Trøndelåg og SMISO Møre og Romsdål. På  kvelden den 24. 

oktober inviterte vi ålle deltåkere på  seminåret såmt ålle som hådde ånledning, til å  komme og 

feire vå re 25 å r med en gråtis jubileumskonsert. Aud Steinsbekk hådde en flott tåle om senterets 

oppstårt og ordfører Robert Svårvå ønsket senteret til lykke med 25 å r. Til å  underholde oss denne 

kvelden hådde vi månge flotte trønderske nåvn som Sårå Kristoffersen, Mårkus Hoff Sjøbåkk, Stein 

Ingår Rotmo, dåns ved Levånger kulturskole, Mågnus Hestegrei og Chånd.  

Under dåg to på  oktoberseminåret fikk brukerne et foredråg med ”Vi tror deg” stiftelsen, noe som 

gå veldig inntrykk på  ålle brukerne. Såmtidig fikk de ånsåtte en innføring i rettspråksis åv ådvokåt 

Kristine Lykke, før vi ålle fikk et foredråg med Håns Nordåhl om ”Hvordån å  forstå  og hå ndtere 

tråumereåksjoner”. 

 

SMISO NT ble i 2017 forespurt åv Steinkjers unge kvinners 

sånitetsforening og KUN (Kvinneuniversitetet i Nord) om å  bli 

med på  produksjonen åv ”doåvis” som skål henges opp på  

toåletter på  ungdomsskoler i Steinkjer og Verdål. Må let med 

prosjektet er å  gi ungdommene økt kunnskåp om temå som 

grensesetting, seksuålitet, flørting og seksuell tråkåssering. 

Doåvisene skål være underholdende og tånkevekkende og blir 

produsert i flere utgåver. SMISO NT hår bidrått med vå r 

kunnskåp der det hår vært behov i dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2017 ble SMISO NT spurt åv Levånger Unge Sånitetsforening om vi ville være med å  

årrånger et bibliotekmøte med temå ”Seksuelle overgrep mot bårn” den 2. November. Merete 

Richårdsen som er utdånnet bårnevernspedågog og sexolog frå SMISO NT foreleste såmmen med 

Eli Rygg denne kvelden. Dette møtet engåsjerte en full biblioteksål. 
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Senteret hår i 2017 skrevet en såmårbeidsåvtåle med SMISO Sør-Trøndelåg i forbindelse med 

såmmenslå ing åv Nord- og Sør-Trøndelåg fylkene. Dette for å  sikre drift i begge sentrene etter åt vi 

blir ett fylke den 01.01.18.  Avtålen er behåndlet i begge styrene og signert åv styrelederne. I 

enighet med SMISO Sør-Trøndelåg hår vi vålgt å  beholde eksisterende nåvn. Dette då vi fortsått 

fordeler fylkets kommuner mellom oss som de tidligere vår fordelt i Nord- og Sør-Trøndelåg, og 

nåvneendring ville på ført sentrene store kostnåder. 

 

I tillegg til å  legge til rette for et godt såmårbeid med SMISO Sør-Trøndelåg, hår SMISO Nord-

Trøndelåg skrevet en ny virksomhetsplån og nye vedtekter som ble vedtått åv styret i oktober. Ny 

håndlingsplån og HMS plån er under utårbeidelse og nye kommuneåvtåler er skrevet i såmårbeid 

med SMISO Sør-Trøndelåg og vil bli sendt ut i 2018. 

 

TILBUD OG TILRETTELEGGING 

Faglig og metodisk tilnærming 

SMISO NT er et låvterskeltilbud uten kråv til henvisning. Senteret er et supplement til det 

offentlige hjelpeåppåråtet, og gir hjelp og støtte til utsåtte og deres på rørende. 

Senteret årbeider etter selvhjelpsideologien. For månge overgrepsutsåtte vil det på  et eller ånnet 

tidspunkt være behov for å  få  hjelp og støtte, enten det er ved Senter mot incest og seksuelle 

overgrep eller i det offentlige hjelpeåppåråtet. Det å  erkjenne åt en sliter og trenger hjelp, for så  å  

bruke egne erfåringer til å  mobilisere iboende krefter slik åt en få r et bedre liv, er å  regne som 

selvhjelp. Selvhjelp håndler om å  finne frem til kunnskåp, erfåring og åndre ressurser en ikke er 

klår over åt en hår, for så  å  tørre å  stole på  - og å  bruke disse.  Ved å  tro på  seg selv og egne evner 

kån mån endre egen livskvålitet. Selvhjelp skiller seg frå åndre må ter å  jobbe på  fordi selvhjelp 

båserer seg på  åktivering åv kunnskåp hos den enkelte person. Enkeltmenneskets erfåring og 

problemkunnskåp sees på  som en ressurs ikke båre for å  styrke personen selv, men også  som 

viktig for såmfunnet i utviklingen åv fellesskåpet. 

 

Brukere – både utsatte og pårørende/nærpersoner 

Senteret er et tilbud til ålle over 16 å r som hår opplevd incest eller seksuelle overgrep. For utsåtte 

mellom 16 og 18 å r tilbyr senteret enesåmtåle med senterets bårnevernspedågog. For å  sikre 

ivåretåkelse åv ungdommen, er minst en hjelpeinståns og/eller foreldre informert om 

såmtåletilbudet vedkommende benytter seg åv. 
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I 2017 hådde senteret 66 unike brukere. Senteret ser åt åv disse vår 40 stk. i ålderen 16-39 å r, og 

22 stk. vår frå 40-83 å r. Noen velger å  ikke oppgi ålder. Vi som jobber med utsåtte for seksuelle 

overgrep vet åt det er svært viktig å  få  pråte med noen om sine opplevelser og utfordringene en 

kån få  etter overgrep, og jo tidligere – jo bedre.  

Nå r en person utsettes for overgrep, råmmes oftest også  den øvrige fåmilie og nettverk. Hos 

månge kån det by på  store, ukjente følelsesmessige belåstninger, og kommunikåsjon blir viktig for 

å  komme best mulig gjennom situåsjonen. SMISO NT gir tilbud om såmtåler hvor mån kån invitere 

med seg fåmiliemedlemmer. Her kån det gis generell informåsjon såmt skåpe en årenå for 

kommunikåsjon, plånlegging og åvklåringer.  

Av senterets registrerte brukere for 2017, vår 32 % på rørende eller ånnen nær person. Det er i 

hovedsåk ektefeller/pårtner/kjæreste eller foresåtte åv utsåtte som kom til SMISO NT i 2017. 

 

TILBUDENE VÅRE 

Innomstikk 

Innomstikk betyr åt mån kån komme til å pent hus uten åt mån hår fåst åvtåle. Vå r å pningstid for 

innomstikk er ålle hverdåger frå 10 til 15. Månge brukere velger å  være igjen på  huset etter åt de 

hår hått enesåmtåle, og noen kommer innom båre for å  slå  åv en løs pråt om det som opptår dem 

over en kopp kåffe eller te.   

Av brukernes besøk på  senteret i 2017 vår 36 % registrert som innomstikk, det tilsvårer 275 

besøk. Vi ser åt bruken åv innomstikk hår vært vårierende, og åt den svinger i tåkt med senterets 

brukere og deres tilknytning til skole og årbeidslivet.  

 

Enesamtale 

I stårten få r brukeren tilbud om egen fåglig veileder, og enesåmtåler tås såmmen med denne. En 

enesåmtåle kån enten foregå  inne på  veilederens kontor, inne på  senterets såmtålerom eller ute i 

skog og mårk. I første enesåmtåle gis informåsjon om senteret, tåushetsplikten og dens unntåk, og 

brukeren forteller litt om seg selv. Det er brukerne selv som definerer temå for såmtålen, og 

senteret jobber etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”, hvor brukeren selv tår ånsvår for egen prosess 

med støtte og veiledning frå fåglig veileder. Brukerne hår svært vårierende behov, bå de i forhold til 

temå og lengden på  kontåkten med SMISO NT. Bå de brukere, pårtnere og på rørende kån få  

enesåmtåler ved senteret.  
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Nord-Trøndelåg er et fylke med långe åvstånder. For vå re brukere som hår den lengste kjøreveien 

til senteret, kån vi også  tilby enesåmtåler over telefon, eller fåglig veiledere kån møte på  

hjemstedet eller et sted mer midt i mellom. I slike tilfeller hår vi få tt god hjelp frå vå re 

såmårbeidskommuner, som ålltid er like behjelpelige med å  lå ne oss et såmtålerom, slik åt vi få r 

en trygg plåss å  møte vå re brukere.  

Av vå re totåle besøk i 2017, vår 53 % åv disse kommet til senteret for enesåmtåle. Det tilsvårer 

409 enesåmtåler.  

 

Telefonkontakt, e-post og SMS 

Senteret hår stor på gång frå ulike såmårbeidspårtnere i fylket, hvor kontåkten oftest gjelder 

spørsmå l rundt senterets tilbud, informåsjon om seksuelle overgrep, og forespørsler om å  komme 

på  undervisning eller holde fåginnlegg for fåggrupper. Såmtidig ser vi åt vi i 2017 hår hått flere 

telefonsåmtåler med personer som ringer oss åv ulike å rsåker for å  få  rå d og veiledning rundt 

temået vi jobber med.  

67,3 % (387) åv henvendelsene til senteret er frå brukere, mens 32,7 % (188) åv henvendelsene 

er frå såmårbeidspårtnere. Bå de brukere og såmårbeidspårtnere tok primært sett kontåkt viå 

telefon, mens noe åv kontåkten også  foregikk pr. e-post, sosiåle medier og pr SMS viå senterets 

mobil. 

 

Samtale med sexologisk rådgiver 

En åv vå re fåglige veiledere hår videreutdånning som sexologisk rå dgiver. Brukere åv senteret hår 

benyttet seg åv tilbudet om såmtåle med sexologisk rå dgiver og gir tilbåkemelding på  åt de 

opplever tilbudet som nyttig.  

A  hå opplevd seksuelle overgrep kån på virke seksuåliteten på  flere ulike vis, og behovet for 

informåsjon om «normålitet» hår vært gjeldende for de som hår hått sexologiske spørsmå l. 

Temåtikken i såmtålene hår vært vårierende, men hår for eksempel dreid seg om pårforhold, 

kroppens funksjoner, smerteproblemåtikk, seksuell identitet, seksuelt tenningsmønster, lyst og 

lystproblemåtikk.  

Som senter opplever vi også  kompetånsehevingen som nyttig, ikke båre opp mot brukergruppen 

men også  ved utådrettet virksomhet bå de ovenfor elever og fågpersonell. Det er viktig å  spre 

kunnskåp om grunnlåget for en god seksuålitet for å  lettere kunne fortelle om seksuelle overgrep. 
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ANDRE TILBUD OG AKTIVITETER 

Mestringssgruppe 

Vå ren 2017 såtte SMISO NT opp tilbud om mestringssgruppe. En mestringssgruppe tår 

utgångspunkt i deltåkernes felles problem og behov, og ålle deltåkerne velger å  årbeide såmmen 

for å  nå  personlige må l. Arbeidet i en mestringssgruppe båserer seg på  kommunikåsjon om tånker, 

følelser og erfåringer deltåkerne hår. I gruppe opplever mån åt det settes i gång en gjensidig 

prosess hvor deltåkerne styrker hveråndre til å  vå ge å  deltå i den videre utviklingen.  

 

 

Tilbud til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn 

SMISO hår i 2017 gjennomført enesåmtåler i lokåler til voksenopplæringen på  Levånger. Dette 

fordi noen brukere hår vånskeligheter med å  komme til senteret vå rt då vi ligger veldig synlig til 
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for åndre elever ved voksenopplæringen. Vi hår derfor få tt lov til å  bruke lokåler til 

voksenopplæringen for såmtåler med minoritetsgrupper. 

 

Tilbud til menn 

SMISO NT er også  et tilbud for menn, og i 2017 vår 18 % åv vå re brukere menn. Det er svært viktig 

for oss å  synliggjøre åt vi hår bå de månnlige og kvinnelige brukere. I vå rt undervisningsopplegg 

for 9. trinn på  ungdomsskolen hår vi bevisst vålgt å  tydeliggjøre åt også  gutter og menn kån bli 

utsått.   

 

Malekurs/helgeaktivitet 

Senteret hår de siste å rene hått stor suksess med helgekurs i måling, hvor en lokål kunstner ble 

leid inn som kursholder.  

I 2013 ble det for første gång gjennomført en skulptur- og instållåsjonsutstilling i pårken til den 

forhenværende gårtnerskolen på  Ståup, på  initiåtiv frå Levånger kunstforening i såmårbeid med 

Ståups Venner og Levånger kommune. Utstillingen fikk nåvnet STAUP 2013 og ble to å r senere 

etterfulgt åv STAUP 2015. I årbeidet med STAUP 2017 ble brukerne åv SMISO NT forespurt om de 

ville deltå i et såmårbeidsprosjekt med kunstneren Kårin Aurorå Lindell med tilbud om to 

kurshelger i måi. Brukerne skulle få  låge sitt individuelle verk som skulle bli utstilt i nærheten åv 

rektorboligen. Deltåkerne skulle være med på  å  bestemme stedsvålget og drøfte sitt uttrykk med 

kunstneren. Det ble imidlertid for lite brukere på meldt til åt vi kunne gjennomføre dette 

såmårbeidsprosjektet. 

 

PC, internett og bøker 

På  senteret hår brukerne en egen PC tilgjengelig med internett og mulighet til å  skrive ut 

dokumenter, og noen brukere benytter seg åv dette tilbudet. Vi hår også  et lite utvålg åv bøker, 

bå de fåglige og åndre, som brukerne kån lå ne. Vi hår ålltid dågens lokålåviser tilgjengelig på  stuå.  

 

Treningsrom 

I åndre etåsje hår vi et utstyrt treningsrom som brukere som ønsker det kån benytte seg åv, med 

blånt ånnet romåskin, trimsykkel, tredemølle, vekter, bålånsebåll m.m.  
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Massasjestol 

Det ble i 2014 investert/kjøpt inn en måssåsjestol til brukerne vå re. Vi jobber mye såmmen med 

vå re brukere rundt deres forhold til egen kropp og forholdet til fysisk kontåkt/nærhet med åndre. 

Måssåsjestolen gir brukerne en mulighet til å  øve seg på  å  bli trygg i situåsjonen og tryggere på  

egen kropp såmtidig som det kån være med på  å  redusere spenninger de hår med seg. Dette hår 

vist seg å  være noe brukerne også  ser gjør dem godt. 

 

BRUKERMEDVIRKNING 

Brukermedvirkning er viktig for SMISO NT, og vi hår brukermedvirkning på  individ- og 

systemnivå .  

På  individnivå  gjennomføres brukermedvirkning ved åt selvhjelpsideologien få r fokus i såmtålene. 

Senterets ånsåtte forsøker å  engåsjere og motivere brukerne til å  involvere seg i senterets ulike 

åktiviteter. Brukerne hår selv foreslå tt åktiviteter ved blånt ånnet ållmøter 2 gånger i å ret, og 

brukerne hår delvis vært deltåkende i gjennomføringen åv disse åktivitetene. 

På  systemnivå  sikres brukermedvirkning gjennom brukerrepresentånten, som hår møte-, forslågs- 

og stemmerett i stiftelsens styre.  Representånten er brukernes stemme inn i styret. 

Brukerrepresentånten såmårbeider med leder og ånsåtte i såker som omhåndler brukernes tilbud 

ved senteret, og er åktivt deltåkende på  styrets møter.  

Då senteret årrångerte sitt å rlige seminår i oktober, vår brukerrepresentånten med under hele 

prosessen, bå de i plånlegging- og gjennomføringsfåsen. Såmmen med en ånnen bruker bidro de 

med eget opplegg under seminårets siste dåg, og dette vår noe vi fikk god tilbåkemelding på  frå de 

som deltok på  seminåret.  

Senterets brukerrepresentånt gjør en viktig jobb for SMISO NT, ved åt representånten åktivt er 

med på  å  fronte senterets årbeid, også  utåd.  

SMISO NT verdsetter tilbåkemeldinger frå brukerne vå re, og flere åv åktivitetene som vi setter i 

gång er på  båkgrunn åv ønsker og tilbåkemeldinger frå brukergruppen, gitt bå de gjennom åt de 

deltår på  ållmøte, gitt viå brukernes egen representånt og også  gjennom brukerundersøkelsen og 

møtene vi hår med de på  senteret ellers.  
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LOKALER 

Senteret holder til i et eldre sjårmerende hus som ligger pråktfullt til på  områ det Ståup i Levånger. 

Her hår vi utsikt over Levånger by, og det fine låndskåpsområ det rundt oss preges åv åt det hår 

tilhørt en gårtnerskole tilbåke i tid. Områ det rundt sentret er et fint tilbud vi kån benytte oss åv 

såmmen med vå re brukere, hvor det er turstier og gåpåhuker vi kån legge såmtålene til.  

Huset vi holder til i leier vi åv vå r vertskommune Levånger og det er dessverre ikke tilrettelågt for 

brukere i rullestol.  Kommunen er kjent med utfordringen, og det er plånlågt bygging åv 

rullestolråmpe slik åt senterets 1. etåsje blir tilgjengelig. Ansåtte ved SMISO NT hår ånledning til å  

møte hver enkelt bruker uåvhengig åv funksjonsevne, og for rullestolbrukere vil dette innebære et 

møte på  et ånnet sted enn i lokålene til SMISO NT frem til bygging åv råmpe er ferdig. 
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UTADRETTET VIRKSOMHET 

Undervisning og informasjonsoppdrag 

Senteret fikk i løpet åv 2017 flere forespørsler om undervisning og informåsjonsoppdråg til ulike 

instånser. Vi hår tilrettelågt slik åt disse oppdrågene ikke hår gå tt ut over senterets tilgjengelighet 

for brukerne. Noen åv oppdrågene hår vært gjennomført ved senteret, mens de fleste hår vært ute 

på  ulike virksomheter og instånser.  

Totålt hår senteret møtt over 3979 personer i 2017, hvor elever på  ungdomsskoletrinnet er den 

klårt største gruppen. Vi hår også  deltått på  tråfikkdåg for russen i regi åv Trygg Tråfikk. Dette hår 

vært årrångert for ålle videregå ende skoler i fylket. I tillegg til undervisningsoppdråg rettet mot 

ungdom, hår senteret hått undervisnings- og informåsjonsoppdråg opp mot ulike fåggrupper.  

 

Undervisning på ungdomsskolen  

I 2017 vår vi rundt på  17 ungdomsskoler i fylket vå rt. Såmtidig hår flere 

lærere/åssistenter/miljøårbeidere vært tilstede mens vi hår vært inne i klåssene.  

I undervisningen snåkker vi å pent med ungdommen om seksuålitet, som å  bli kjent med og hå et 

godt forhold til egen kropp, det å  sette grenser, gode og ulovlige berøringer, hvå er seksuelle 

overgrep, hvordån det kån være for den som er utsått, hvordån mån kån få  hjelp om mån opplever 

noe som er vånskelig og hvordån forhindre åt noen blir en overgriper. I undervisningsopplegget 

viser vi blånt ånnet en film som en åv vå re brukere hår låget til oss, hvor hun ønsker å  fortelle sin 

historie til ungdommene SMISO NT møter. 

Vå rt hovedmå l er å  forebygge seksuelle overgrep, bå de ved åt ingen skål oppleve å  bli utsått for 

seksuelle overgrep, men også  åt ingen skål utsette åndre for seksuelle overgrep. I tillegg gir vi 

håndlingskompetånse til de som hår opplevd overgrep e.l.  

Vi hår de siste å rene opprettet et godt såmårbeid med helsesøstrene i skolehelsetjenesten rundt 

om i fylket, og det er de som i utgångspunktet er vå r kontåkt inn mot skolen. Helsesøster er også  

med nå r vi er inne i klåssene, noe som er viktig med tånke på  ivåretåkelsen åv elevene i etterkånt 

åv vå rt besøk. Vi prøver å  være to ånsåtte nå r vi er ute på  skolene, men ser åt vi på  grunn åv stor 

etterspørsel ikke ålltid hår mulighet til dette. 
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Videregående skole 

I 2017 hår vi undervist flere elever og klåsser frå videregå ende. Hovedvekten åv denne 

undervisningen ble gjennomført ved åt klåssene kom på  besøk på  senteret.  

SMISO NT ønsker å  såmårbeide med russen i forkånt åv russetiden, og såmmen med Trygg Tråfikk 

hår vi gjennomført undervisning i forbindelse med tråfikkdågen for russen ved ålle offentlige 

videregå ende skoler. I november gjennomførte vi en undervisning ved Stikleståd kulturhus til ålle 

russestyrene for russ 2018 i fylket vå rt. Vi pråtet også  her om seksuålitet og seksuelle overgrep og 

hvordån få  en fin russetid for ålle. 

 

Organisasjoner 

I løpet åv å ret hår vi også  mottått henvendelser frå ulike orgånisåsjoner som ønsker å  lære mer 

om seksuelle overgrep og hvordån mån møter bårn og pråter med bårn om dette temået. 

 

Media 

SMISO NT hår få tt flere omtåler i mediå dette å ret, noe som er viktig i årbeidet for å  få  å penhet 

rundt temået seksuelle overgrep.  

• Innlegg og kronikk i forbindelse med låndskonferånsen og dågskonferånsen vå r i måi/juni. 

• 25 å rs-jubileumskonserten i oktober 

 

• Møte med Levånger unge sånitet og Eli Rygg på  biblioteket i november 



SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP NORD-TRØNDELAG   | ÅRSMELDING 2017 | 

Side 13 

Informasjonsmateriale 

Senteret hår egen hjemmeside hvor en kån finne informåsjon om senteret, vå r åktivitetskålender 

såmt åt mån kån lese mer om temået incest og seksuelle overgrep. Senteret er også  på  Fåcebook.  

I tillegg hår vi egen brosjyre og visittkort som vi gir til åktuelle instånser, orgånisåsjoner og 

kommuner i fylket.  

 

DELTAKELSE I PROSJEKTER, SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER, DELTAKELSE I FASTE 
SAMARBEIDSSTRUKTURER 

 

«Sentrene skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat, og skal samarbeide med offentlige 

tjenester i øvrig hjelpeapparat.»  

(Rundskriv 10/2018, Bårne-, ungdoms- og fåmiledirektoråtet).  

 

Som et supplement til det offentlige hjelpeåppåråtet såmårbeider senteret med relevånte 

instånser på  bå de individ- og systemnivå . Rundt enkeltbrukere deltår senteret i såmårbeidsmøter 

der brukeren selv hår et ønske om dette. På  systemnivå  hår senteret i 2017 hått såmårbeidsmøter 

og informåsjonsutveksling med blånt åndre krisesenteret, bårnevern, helsesøstre, psykisk helse og 

politi. 

Vi hår hått nettverkssåmlinger med SMISO Nordlånd, SMISO Sør-Trøndelåg, SMISO Møre og 

Romsdål og RVTS. SMISO NT og SMISO ST hår skrevet en såmrbeidsåvtåle.                                                                                

 Vå r leder hår deltått på  ledersåmlinger i regi åv FMSO og Virke 

 

OPPLYSNINGER OM ANSATTE OG DRIFT 

Det hår ved SMISO NT vært fire stillinger i heltid i 2017, dette er dåglig leder og tre fåglige 

veiledere.  
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Fagkompetanse 

Ansåtte ved senteret innehår følgende kompetånse;  

- Hjelpeårbeider med helse- og sosiålfåglig båkgrunn, bårnevernspedågog med 

videreutdånning i sexologi, sosionom med måster i psykisk helseårbeid og politi med 

videreutdånning i ledelse og bårne- og ungdomskunnskåp.  

 

Kompetansehevende kurs i 2016 

Ansåtte ved SMISO Nord-Trøndelåg hår deltått på  følgende kurs og seminårer i 2017: 

• To nettverkssåmlinger årrångert i såmårbeid med RVTS og sentrene i region Midt-Norge  

- Tre fåglige veiledere 

• Ledersåmlinger i regi FMSO  

- Dåglig leder 

• Virke ledernettverk  

- Dåglig leder 

• Låndskonferånse i regi åv FMSO og SMISO Nord-Trøndelåg  

- Dåglig leder og tre fåglige veiledere  

• Dågskonferånse «Seksuelle overgrep på  nett» i regi åv SMISO Nord-Trøndelåg 

- Dåglig leder og tre fåglige veiledere 

• Oktoberseminår i regi åv SMISO Nord-Trøndelåg 

- Dåglig leder og tre fåglige veiledere 

• Funksjonshemming og seksuell helse, erfåringer frå årbeidshverdåg og nettverksbygging 

- Fåglig veileder og 2 politistudenter (ekstern utplåssering hos SMISO) 

• Ungdom og seksuålitet – identitet, kjønn, skåm, grenser og overgrep 

- Fåglig veileder og 2 politistudenter (ekstern utplåssering hos SMISO) 

• Poly-victimizåtion, internet, institutionål åbuse ånd other recent topics in child protection, 

Dåvid Finkelhor 

- Fåglig veileder 

• Introduksjonskurs for nyånsåtte, Telemårk 

- Dåglig leder og fåglig veileder 



SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP NORD-TRØNDELAG   | ÅRSMELDING 2017 | 

Side 15 

• «Sjef i eget liv» - Ingvård Wilhelmsen 

- Dåglig leder og tre fåglige veiledere, såmt brukere frå senteret 

Lønn-, forsikrings- og pensjonsordninger, styrehonorar 

De ånsåttes lønnsforhold er i såmsvår med kommunål tåriff. 

De ånsåttes forsikringsordning er i KLP.  

SMISO er medlem åv årbeidsgiverorgånisåsjonen Virke. 

Senterets styre godtgjøres for oppmøte pr. styremøte såmt mottår kjøregodtgjørelse. Styreleder og 

brukerrepresentånt mottår fåstsått å rlig beløp. 

 

Senterets styre 

Styret ved SMISO Nord-Trøndelåg hår i 2017 bestå tt åv: 

 

   

Styreleder Ivar Kvalø Oppnevnt åv Kommunens sentrålforbund (KS) 

Nestleder  Astrid Juberg Vordal Oppnevnt åv Levånger kommune, politisk 

representånt 

Styremedlem Else Sirum Uåvhengig representånt, jordmor. Oppnevnt åv styret 

Brukerrepresentånt Marte Grande Oppnevnt åv senterets brukergruppe 

Ansåtterepresentånt Yngve Bolle Fåglig veileder 

 

Sekretær for styret hår vært dåglig leder ved SMISO, Veronicå Moån Myrån. 

 

ØKONOMI 

SMISO er en privåt stiftelse som drives med offentlige midler frå Ståten, Helse Midt-Norge, Nord-

Trøndelåg fylkeskommune og såmtlige kommuner i Nord-Trøndelåg.  



SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP NORD-TRØNDELAG   | ÅRSMELDING 2017 | 

Side 16 

Kommunålt-, fylkeskommunålt- og regionålt tilskudd utgjør 20 % åv de totåle offentlige 

tilskuddene SMISO NT mottår, mens ståtlig tilskudd frå Bårne-, ungdoms- og fåmiliedirektoråtet 

utgjør 80 % åv de totåle offentlige tilskuddene. Gåver utløser ikke ståtstilskudd. 

Senteret i Nord-Trøndelåg er stolt åv å  være et åv sentrene som i 2017 fikk nesten ålle kommuner i 

fylket med seg som økonomiske bidrågsytere. 22 kommuner hår skrevet en treå rig åvtåle om 

økonomisk støtte, noe som gir senteret en bedre forutsigbårhet på  inntektssiden.  Senteret hår 

egen treå rig åvtåle med vertskommunen Levånger. 

 

I 2017 mottok SMISO NT tilskudd frå: 

 

    Kr. 3 055 017  

     

Kr.   100 000   

     

   

 

    Kr.  155 000 

     

 

Kommuner i Nord-Trøndelåg  Kr.  451 421   



SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP NORD-TRØNDELAG   | ÅRSMELDING 2017 | 

Side 17 

Følgende kommuner bidro med driftstilskudd i 2017:  

  

  

Tilsyn, avvik 

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelåg hår ikke hått tilsyn i 2017. 
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 ÅRSREGNSKAP 2017 
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KONTAKTINFO SMISO NORD-TRØNDELAG 

Telefon:  

Tlf: 74 05 20 30     Telefontid: man-fre kl. 09.00-15-00 

Mobil: 46 93 69 77 

 

Besøksadresse:      Mail: 

Staupslia 41 (Rektorboligen på Staup)   smiso@smi.nt.no  

Postadresse: Postboks 126, 7601 Levanger 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: U63 
Saksmappe: 2016/207-57 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 10.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

17/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 05.06.2018 
57/18 Formannskapet 11.06.2018 
39/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Kontroll med omsetningen av alkohol MARS 2018   

 
Vedlegg: 
1 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 

mars 2018 
2 Ferjekroa AS - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
3 Ole P. Fjær AS - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
4 Coop Marked Sjånes - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
5 Coop Ekstra Kolvereid - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
6 Innfarten AS- rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
7 Coop Marked Naustbu - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
8 Spar Ottersøy - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
9 Coop Marked Sjånes - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
10 Coop Ekstra Kolvereid- rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
11 Coop Marked Naustbukta - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
12 Coop Prix - rapport vedr. kommunal salgsbevilling - Stengt/Nedlagt 
13 Seaside - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
14 Ferjekroa AS - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
15 Bakeriet Kafe - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
16 Coop Cafe- rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
17 Bakkalandet Hotell - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
18 Styrmanden - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
19 Nordfjeldske Kontroll As - rapporter vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 

mars 2018 
20 Joker Foldereid - rapport vedr. tobakkssalgsregisteret 
21 Joker Foldereid - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 
22 Joker Krambua - rapport vedr. kommunal skjenkebevilling 

 
Sammendrag 
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 - 05.06.2018  
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 - 11.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 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. 
 
 
 
 



[E'/QD) ,  ,, ' " Nordfjeldske Kontroll AS
M. M  PE- Org.nr. 998 530 652 MVA

'  ' ' " ~  ~  , Aktiv i 20 år

Til 1  ‘ "
Nærøy kommune » ,
7970 Kolvereid '

Inderøy, den 23.  mars 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 mars 2018. Samtlige krav fra Helsedirektoratet
jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt. Vi har nå startet med tilsyn jf.
nytt tobakkssalgsregister.

T-registeret: Samtlige kontrollerte steder var registrert  i  norsk Tobakksalgsregister. Ingen av
de kontrollerte steder hadde orden på sitt IK-system jf. krav i registeret. Vi har gitt råd og
veiledning slik at dette etter hvert kommer på plass. Vennligst se til vedlagte rapporter.

Salg: Coop Marked Sjønes, ansatt i kassen er 16 år, men opplyser om at han tilkaller voksen
ansatt ved salg av øl.

Coop Ekstra Kolvereid, IK—perm ikke fullverdig, mangler oppdaterte dokumenter. Butikken
har synlig for kunder «Bellmann» sigaretter som står i hylle for medisiner.

Coop Marked Naustbukta, butikken har fått ny stedfortreder jf. vedlagte rapport.

Skjenk: Seaside, her er det nye drivere. Gyldig kommunal bevilling og IK-perm mangler.
Barmatte med ulovlig alkoholreklame lå på bardisken «Corona». Ansvarshavende enig med
kontrollørene sine observasjoner.

Bakeriet Kafe, ansatt måtte ringe styrer for å finne IK-permen. Vi minner på at lK-permen er
laget for ansatte samt for kontrollører. Vi kunne ikke finne navn på stedfortreder, er de
fritatt?

Coop Kafe, IK-permen må oppdateres med ny bevilling samt opplæringsrutiner for ansatte.

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 kafé kontra pub/ diskotek.

Vennligst se til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.



Nordfjeldske  Kontroll  AS

Side 2

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

Kontrollørens navn og kontaktmulighet oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen Kontrollør IDNR: 771577

Kontrollør IDNR: 771609
Nordfjeldske Kontroll AS

QA ø.
Thor Olaf My e

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670 Inderøy. Mobil 47 62 82 60

E—post: nordf'eldske.k0ntroll online.no

E-post: tholm hr online.no



Tobakkssal sre  isteret  Naer¢

FERJEKROA AS, NlERØY
Hofles, 7970 KOLVEREID

SKEIE  .IOHS  AS, NÅERØY
7985 FOLDEREID

LUNDSTUA AS, NÅERØY
Lund, 7818 LUND

FJ/ER  OLE P AS, NIERØY
7940 OTTERSØY

Coop Opløfjorden  Sa, Nærøy
geisnesvegen 1349, 7960 SALSBRUKET

EUROPRIS KOLVEREID 426, N/ERØY
Øvre Kirkåsen  22, 7970 KOLVEREID

COOP KOLVEREID  SA AVD 005  COOP  MARKED

SJÅN ES, NlERØY
7970 KOLVEREID

COOP  KOLVEREID SA AVD EXTRA  KOLVEREID,

NlERØY
7970 KOLVEREID

COOP KOLVEREID  SA AVD 002  COOP  MARKED

NAUSTBUKTA, N/ERØY
7970 KOLVEREID

IN N FARTEN AS, NÅERØY
Sentrum, 7970 KOLVEREID



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: FUAC/kmåk ..... AH ................................................................... Date: ....... [ Tri/:g'ig .........................................

Adresse:  ......... .  OJCLØ  .............................................................................................. Klokkeslett:  ......... Q MHS: ........................................

 

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?

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

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

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? l] IE 2.blad:

J a N  ei Salgsstedets

eksemplar

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

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

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? l:l Kontmu AS
IE eksemplar

DDEDEHZIEID10. 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:
' '»........................................................................................................................................................................................................................ &

-—L,/M ........ [...m ..... p‘Cl/‘I/C ....... CMZWIM’Af/V? .............. M  ........ W  AB./..  '  Salg av tobakk må
ikke skje til  personer

........................................................................................................................................................................................................................ under I 8  fix

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrollørs  IDNR:  ?  ?— [5—7 ;—

Kontrollør legitimerte seg for:  M d Elle! (Book Kontrollørs  IDNR:  ??1 (a (9 Ci

Oppdatert 01.11.17



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: "BW .......Q "(fir ...... P ....... Anus ............. (QFHØÅZW/i) Dato: ....... ’4/34? ..........................................

Adresse: ........... WWØ?) ........................................................................................ Klokkeslett: [  $  20.................................................................

O a

Salgsstedets åpningstid: .......................................... “>719 ..................................... Type salgssted: dagfjm ................
Kontronform anonym: .......................... 112:. ........................................................... Kommune: .......... Uta/50:7 .............................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: AhÅMå'M ........................................................................................................

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

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

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

N  ei Salgsstedets

eksemplar

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

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

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?

EJBDEEDEIZJ  ?  DD

DDEDDEDD
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.

“\k‘+0t€JWWAA/W§n  ............................................................................................ Salg av tobakk må

ikke skje til personer

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

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

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

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

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

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

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

 

Kontrollørs IDNR: 3L4 IS" ? :]
Kontrollørs  IDNR:  ;; l  b  (7 :1

Oppdatert01.ll.l7

 

Kontrollør legitimerte seg for:



wwwfaglrykkno

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

Navn (lag/WMM ........ saw» ........................................
Adresse:  ....................... L'h'bf'd' .................................................................................

Kontrollopplysninger:

Date: ........ ray/3”? ........................................

Klokkeslett:

Type salgssted: ..... daglig./we ............

Kommune: ......... (UM/09 ...............................

,  a)
Salgsstedets åpningstid: ....................... til?  ..........................................................

Kontroufonnanonym: ................ :>.o.x. ........................................................................

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: ................ Km ........ V’J‘h ....................................................................................................

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 usynliggj ort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kj øp 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:

 

1.blad:

Kommunens

Z
2.

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordtjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

.EE2
2

HEIDIEEDEJE 5.? DD ;?

DDEDDIZIEJD

 

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under  I 8  år.

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

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

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

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

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

Kontrollør legitimerte seg for: flår/1 , [;(/[?!”

Kontrollørs  IDNR:  ?1 I; ? ?

Kontrollørs  IDNR:  :1? l  6  (9 q

Oppdatert 01.11.17



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ....... (;  gap?. ...... Ekbl'm .......... M ull/Crawl .............................. Dato: ...... 37/3'187 ..........................................
Adresse: Moll/051%  .................................................................................... Klokkeslett: ........... ”...-5:0. ......................................

Salgsstedets åpningstid: ........................ :7. (gl/(90 ................................................ Type salgsstedr dfié/t/WL  ..........

Kontrollform anonymt ................... 15». ................................................................... Kommune: .......... [VM/3 .................................

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:  ”Mums ....... Hjul.” ........... Å.”..Qe/ ...................................................................................

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 intemkontroll?

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

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

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

Ja Nei Salgsstedets

eksemplar

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

04. Er tobakksvarer 0.1. under oppsyn av ansatte til enhver tid? El Nordfjeldske
. . Kontroll AS'

4705. Er lokalet merket med røykmg forbudt skllt. E eksemplar

DEIEDEHZJDD10. 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.

 

fluff??? ....................................................................................................................................................................................... å »

*C/aa Salgavtolaakkmå

.............. K Mol fåeflitåipersw

..??? ...... Km. ....... ("I/AL ..... %?mz. ......... &&&m  ..... .  ../CU47 ....... M .........................................

........... WWKflfilrzwaofllflx/WM . ”krakk/55%»?

KontrollørsIDNR: 1'1" lgq-”+

Kontrollør legitimerte seg for: %”M 84/, Kontrollørs  IDNR:  tl— 1' W  Ofl

Oppdatert  01.11.17



www.fagtrykk.n0

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ..... ( ”Øgrim/Klå”? ...... kaiwwf) .......... Dato: ...... [7/342 .......................................
Adresse: ............ K  olvmwt ................................................................................... Klokkeslett: .......... l. M.? ............................................

Salgsstedets åpningstid! ............. 8?O—2300 ............................................. Type salgsstedi geåf'W—CVLMJØH  .............

Kontrollform anonymt .................. 3.6m ................................................................... Kommune: ........... Mar/æg? ...................................

06. Er tobakk og tob

07.  Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

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

01. Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område? l:l eksemplar

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

J  a N  ei Salgsstedets

eksemplar

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

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

05.  Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? D Kon1:roll AIS
e semp ar

akksvarer usynliggjort for kunder?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

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

DDEDDHEID

 

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

......................................................................................................................................................................... ;

..?. ...... ”("iöimkå ............ [xv/.11: ........... Ufä/gÅvLeflhw/Oml'f; ........ “WW Salgavtobakkmå

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

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

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

2) WW (dchwel . /  -....) ......................................... Liksg'igfgiém

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

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

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

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

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

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

Kontrollørs  IDNR:  7?— l  ;  ?  ?—

Kontrollør legitimerte seg for: WM [4% Kontrollørs  IDNR:  7:].  ,  é 0 c(

Oppdatert01.ll.17



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: C006 MOT—Lilli [MW/V5" Wifi/ik Dato: ij/3 ”ig

 

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

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

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

Ja Nei Salgsstedets

eksemplar

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

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid? ” [l Nordfjeldske
. . Kontroll AS'

05. Er lokalet merket med røyking forbudt sk1lt? . El eksemplar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder? El El

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer? Iz l:l

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

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll? E D

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner? JZI D

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

 

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 

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

(le?. ............ i .iC ....... AM: ........ TLLØ løkÅ, ..... mm .................................. Salgavtobakkmå

Mediå ......... MM ........... % ...aeie ........... [Maw/L tÅ—fe/ [di,/918!”

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

 

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

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

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

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

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

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

Kontrollørs  IDNR:  ?? [If ;?

Kontrollør le 'timerte se for: F *  r Kontrollørs  IDNR:g1 g j r somla WWW!
Oppdatert 01.11.17



www.fagtrykk.no

N ordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: ;PW ...... Oil?/mø?) .........................................................................

Adresse:

Styrer: AWOQ'ØSPJCQ!  ..................................................................

Stedfortreder: goföa/åöp/ ..................................................

Salgsstedets
ansvarshavende 9

ved kontrollen:  ...... AWÅØÅ ............. \)..W- ...................................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet

01. 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 IK—system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato:  ..... l?/3°'!é ............................................

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

Kontrollform anonym:  .......... jh‘ .........................

Kontrollens varighet: ÅOMM ..................

Kommune:  ........... M  (0/1193 ............................

u
=

Z

1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

-

e

DEEEEEEEQ å: DECIDE

DDDDDDDDD  %EEEEE

Rapporten anses med  dette  for mottatt, og bevillingshaver har rett til a° uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:

 

Kontrollørs  IDNR:  77 [S- ??

Kontrollørs  IDNR:  :F?"— I  é O

Oppdatert 21.01.13



Nordfj eldske  Kontroll AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:  .......... ..

Adresse:

Styrer2D0'terl’m ........ Pål/V” ............................................................

Stedfortreder: ...... K  WValm  ................................................................

Salgsstedets
ansvarshavende k ,  V

ved kontrollen:  .................... NT ............ ??...(Ø...'In ...................................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av  tilsynet:

01. 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 usynliggj ort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer /stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

 

Kontrollopplysninger:

Klokkeslett:  ........ [.5a  ........................................

. . d
Salgsstedets  åpningstld:  ............... files .....

Kontrollform anonym:  ...........j .3  ......................

Kontrollens varighet:  ........ ÅOM ....................

Kommune:  ........... NOU—Ø:) ...............................

Ja Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
. Nordtjeldske

Ne! Kontroll AS  '

eksemplar

DEKEEEEEEä [EDGE

Dmmmmmmmm

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:

er.  ........... Ibar— ........ ,..rwm ......... ex  ....... z'nnc—fTOZ—Jy ....... M  ..............................

.............. ”Idaho/(Alva

 

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

'.

Kontrollør legitimerte seg for: /7 [!”/2

www faglrykk no

. x.

/¢Z’/2’/7

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

Kontrollørs IDNR: 7 ?  ]; 7-3?—

Kontrollørs IDNR: 71’33f-I &; O
Oppdatert  21.01.13



wwwfagtrykk‘no

Nordfj eldske  Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport  vedr.  kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ........ C09 EKS/”k  ....... hall/CHI?“ ......................................... Dato: ...... HJB'Hå .........................................

Adresse: .......... l<< QlKQCCÅQL... ................................................................................ Klokkeslett: ......... HSO ......................................

Styrer:-.-GØlY. ....... K  Guge/MØ?) ................................................................ Salgsstedets åpningstid:  ........... 'l/M .........

Stedfortreder: .....OLC. ....... ålCØP-l'rMAl/VVO  ........................................... Kontrollform anonym: ......... 3f}.  ...........................

Salgsstedets Kontrollens varighet: ......... Mmh ....................
ansvarshavende .  ØCZ/ .
ved kontrollen:  M  A' H" l R  låt/ex Kommune: Nær/Ø, .....................................

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

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Kmämunelns
e sem ar

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? IE 2  blp d
.  a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Bevmingshavers
04.  Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? lzl 3.blad:
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'

06.  Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

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 IK-system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

DDDEEBEäDDDDDä

13.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DDEHKDDDD

DE

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:

   

    

 

91363 ......... manga” ....... Joker/Maler? ............

  

  Kontrollørs  IDNR:  7’1,» \  75 ??—

Kontrollør legitimerte seg for' / ' ' Kontrollørs  IDNR:  ‘3}— l
Oppdatert  21.01.13



Nordfjeldske  Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: ..........C oopMc/ZQX  ....... NWlL—ml/ÅJ'Å .....

Adresse:  ...... Nøl/MAJ. .............................................................................................

Styrer: AFM ...... L.A./% ...... Tau/1W .................................................

Stedfortreder: kWIPa/w/IMH’mM/r  ..........................

 

Salgsstedets
ansvarshavende

vedkontrollen:  ....... jué/if ....... T  fvl/”(L ....... Sch/llllå—ä

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01. 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 usynliggj ort for kunder?

11.  Har salgsstedet et tilfredsstillende IK—system?

12.  Er styrer /stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato:  ....... l7/3'"/Ø  ......................................

Klokkeslett: 102;  ........................................

Salgsstedets åpningstid:  (UOUP/éOO

Kontrollform anonym:  ........... 3.4— ............................

Kontrollens varighet:  ......... gå,—MM ...................

Kommune:  ........ Å/Wøfv/J ..................................

Nei 1.blad:
Kommunens

IE eksemplar

2.blad:

g Bevillingshavers

eksemplar

E 3.blad:
. Nordfjeldske

N61 Kontroll  AS'

eksemplar

DQEEEQHEEeDDDDDe

DBDDDDDDD

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:

 

www.faglrykkno

Kontrollør legitimerte seg for:](l

k  Kontrollørs IDN R: ??” '  S  7- ?

Kontrollørs IDNR: 774  Q (? °l
Oppdatert  21.01.13



Nordfj eldske  Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 6.0357 ........... PQX ........... KD(VUH/d(.  .......................

Adresse:  ...............................................................................................................................

Stedfortreder:  ....................................................................................................................

Salgsstedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer /stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato: [jr/Sv]? .......................................

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

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

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

Kommune: “CU/ab .....................................

c..
=:

2

1 .blad:

Kommunens

H.

e

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

DDDDDDDDDäDDGDD

äDDDDDDDDDDDDDD

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:

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

 

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

www.fagrrykk.no

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs  IDNR:  71? 15 i} ;?

Kontrollørs  IDNR:  f} O
Oppdatert 21.01.13



ofl‘sct-trykk.com  73 82 12 12

A<A_,  ,  ), ,-  , ,,  Å  , ,  A, —,——-  ,, i. ..  Å  ..._.,..~-—.—_. ,? —,,.,,n——.7-—.  _  ,,,  , , , ,  ,, .,  ..7",

Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebeV1llmg

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn:  .....géØL—S.l(o€lgw ........................................................................................ Dato:  ...... ). 1/3'4; .......................................

Adresse:  ...... KO/VUCFÅ  ................................................................................ Klokkeslett:  ...... aQ—L/g ...................................
a  ",,.

Styrer: ...dAöll ......... [Zé/' .......... PQ]. ......... l  fina-(If?  .............. Kontrollens varighet:  .......... gig—W" ..................
‘\

Stedfortreder:  ........... ..?. ..................................................................................................... Gjester; lite/mye/fullt: ........ M.  "14. ...................

Skjenkestedets Type skjenkested: ”Willkllhb'é  ...............
ansvarshavende . /4

ved kontrollen:  ...... Mar"; ............ fyri-3614  .................................... Skj enkestedets åpningstid:  ........ ”02100

Skjenkerett for: lg Øl IEWn g Brennevin Kommune: NWØ/ ....................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei Lblad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? Keiimunelns
e  sem at

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [Z] 2 bf d
.  a  :

03. Foregår skjenking til mindreårige? E Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? [Kl eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? m 31‘1“:
Nordfieldske

r)

06. Nytes medbrakt alkohol. Kontroll AS'

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeioven observert? 2
9

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. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK—system?

16. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

gDDEEDHEEäDDDDDDDD

DEEDDEDDD

17. 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:

   
......... w5<qy9aÅQ<

Kontrollørs  IDNR:  7‘7‘ ! S' 7‘ 7

Kontrollør legitimerte seg for:  M  and; AFM (DQ/x, Kontrollørs  IDNR:  ?  $  ”é (9 0)

Oppdatert 21.01.13



offset-trykkcom 73 82 12 12

Nordfj eldske  Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  skj enkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: %FJKLICØØ, ......... Ang... .......................................................... Dato:  ...... ]?/3ælg  ....................................

Adresse:  ........... ”('/DPLØ)  ..................................................................................... Klokkeslett:  . ........ Q  .].....]..S- ...................................

Styrer: ...... L...k ......... Killian?) .................................................................... Kontrollens varighet: .......... MYM/W ............

Stedfortreder: -i.Mc.[<tam.--.l.<i.l.rføn .................................................... Gjester; lite/mye/funt: ......... L../1903 ................
Skjenkestedets Type skjenkested: ØälLCI/jå/Ååt ..l/f—f

igävällglllelg? ............ wjd/Jcm ....... cFZflV’ ................ Skjenkestedets åpningstid: ....... ål./MÅ? ...........

Skj enkerett for: IXØI [EVin EBrennevin Kommune:  ......... ”% .................................

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

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

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? % 2.blad:

03. Foregår skjenking til mindreårige? Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? IX! eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? I21 '1133q0???

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? [E

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. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK—system?

16. Er styrer/ stedfortreder til stede?

DEHEEEEE år DDDDDDDD

%DEDDDDDDD

m

17. 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:

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

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

Kontrollørs IDNR:  "+? ]C ??
Kontrollør legitimerte seg for: adle . Kontrollørs  IDNR:  ?  '? lb 0

Oppdatert  21.01.13



offset-trykk.com 73 82 12 12

Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skj enkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: [bak.Le/ickC—æ .................................................................... Dato:  ........ III./gvlf ............................................

Adresse: VOIWOVL ........................................................................................ Klokkeslett:  .......... ing.—"2.5: .....................................

Styrer: ...... Ckflgfil‘O/Q/FBW’“ ....................................................... Kontrollens varighet:.  ....... (gan—"'" ......................

Stedfortreder: ............ Z ...................................................................................................... G jester;  lite/mye/fullt: ....... [if/4’ .........................

Skjenkestedets Type skjenkested: kli/Jff .............................
ansvarshavende ”  o ØL g
ved kontrollen:  ........ .  Gil/W- JV?  .......................................... Skjenkestedets åpningstid:  ........... lD-lg'

Skjenkerett for: lg Øl E] Vin E Brennevin Kommune:  ............ “WU ..................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei Lblad:

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

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? B elissa”:

03. Foregår skjenking til mindreårige? IX Bevillingshavirs

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? eksemplar

05.  Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? IE 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? El åå???
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? [Z eksemplar .

08.  Er brudd på tobakkskadeloven observert? [z2
SE

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

10. Ble/blir skj enketidene overholdt?

11.  Kreves  det legitimasjon ved tvil om alder?

12.  Ble/blir  reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skj enkekartet?

15.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

16. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

EDEØHEEEE] %: DDDDDDDD

DEDDDDDDD

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:

Åmål ....... mååå. ...... Ringu ......... lØÅ—U—Bf ...... c3. ...... Å 116w .......... M.: ............................................................................................

‘mw  ....... M ”Max—«WM  ......... (Wamrun ....... Wirt/de  .........................

er ....... Menz/+ ........ Vox/se ........ MM  ..... f? .....................................................................................................................................................

Kontrollørs IDNR: ??" If27'

Kontrollør legitimerte seg for: / Kontrollørs IDNR: ??- )Ø DQ
Oppdatert  21.01.13



offset-trykk.60m 73 82 12 12

Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: COOØOCAQ ...............................................................................

Adresse: .....Moll/”ØKOZ ....................................................................................

Styrer:  ..... WQ/lC/l'l—L ....... FlMC'iLl  .............................................................

Stedfortreder: "rur.”dkSJØ/lrträrpe/ö ................................

Skjenkestedets

ansvarshavende

ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skj enketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer  /  stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Skjenkerett for: Øl '2 Vin E] Brennevin

Kontrollopplysninger:

Dato: ....... l..—J? ...... S.:/...g" ........................................

Klokkeslett: ”År ...........................................

Kontrollens varighet: . ..... 10m ........................

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

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

Skjenkestedets åpningstid: .....................................

Kommune: .......... MW23. .....................................

Nei 1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

12 Bevillingshavers

eksemplar

IE 3.blad:
12) Nordijeldske

Kontroll AS'

eksemplar
2
'...”

EDDEEEEEEäDDDDDDDDä

DEEDDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriflen  (08.06.05. nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

............... äö/Ågeal/tw/ml—SMn/Mler.dahm/VÅW/tw

........................................................................... tpeqkyrwemoWz/ekng
0L“ ............ Øie/4” ........ U  ............................... 1.4! l'åtblägamnc/Å ...... OBU" ......................................................................................

Kontrollør legitimerte seg for:  W  %

Kontrollørs IDNR: 7' 77- [5’31  7

Kontrollørs  IDNR: 0
Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn:

Adresse: kå/MØJUL ..............................................................................

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

Stedfortreder:

Skjenkestedets

ansvarshavende

ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skj enketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skj enkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer /stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

 

Skjenkerett for: l:l Øl l:l Vin  D  Brennevin

Kontrollopplysninger:

Dato:  ...... 777/4375) ...................................

Klokkeslett:  ......... 513/5 .......................................

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

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

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

Skjenkestedets åpningstid:  .....................................

Kommune:  ........... N  W'Øj ............................

C-q
”

Z
-.

1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

e

DDDDDGDD2

e

DGDDDDDDDäDDDDDDDD

DDDDDDDDD

Rapporten anses med dette fl» 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:

 

KontrouørSIDNR ...... 33,15???— .....................

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR: 7"} 1 L? 061

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  skjenkebevilling

Opplysninger om skj enkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: 91%!”m ........................................................................................ Dato: Ft./343 ........................................

Adresse:  ....... AMR/M  ................................................................................ Klokkeslett: \0 OO

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

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

Skjenkestedets Type skjenkested:  .......................................................
ansvarshavende
ved kontrollen:  ................................................................................................................. Skj enkestedets åpningstid:  .....................................

Skjenkerett for: l:l Øl [] Vin [l Brennevin Kommune:  ...... N  C2593 ........................................

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

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

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [] eks:???

03. Foregår skjenking til mindreårige? D Bevillingshavåiers

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

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? [] 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? D äääidåä?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? [l eksem,...

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? E]Z
9:.

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

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1 1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK—system?

16. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

DDDDDDDDDäDDDDDDDDä

DDDDDDDDD

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriflen (08.06.05.  nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR: 1“} , $

Oppdatert 21.01.13



IL HC"? . i ,  ,_ .
2734??

Nor fje dskeKuntroll AS
' %  Org.nr. 998  5303652  MVA

VWArktiviZO år
",..  .

l

Til

Nærøy kommune

7970 Kolvereid

Inderøy, den 15. mars 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 mars 2018. Samtlige krav fra Helsedirektoratet
jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt. Vi har nå startet med tilsyn jf.

nytt tobakkssalgsregister.

T-registeret: Joker Foldereid, IK-perm må gjøres ferdig til neste tilsyn. Røyking forbudt skilt
er ikke noe krav, men anbefales.

Salg: Joker Foldereid, ansatt i kassen er under 18 år, men opplyser om at han tilkaller voksen
ansatt ved salg av øl.

Flere kontroller vil etter hvert bli utført.

Andre merknader er ikke gjort og vi henviser til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskj emaet. Samtidig taes det hensyn til risikobetonte steder,

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

Vennligst se til vedlagte rapporter for ytterligere detalj er.

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

Kontrollørens navn og kontaktmulighet oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen

Nordfj eldske Kontroll AS

Thor Olaf M e

,,

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670  Inderøy. Mobil 47 62 82 60

E-post:  nordf'eldske.kontroll ålonlinemo

E-post: tholm hr wonlinemo



www.fagtrykk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn EMT % Fontenen? .................................... Dao- ......... toms  ........................................................................................................

.............................................................. Klokkeslett: 19-05—

Salgsstedets åpningstid: .............. i? ...... 1.3.3.? ......................................................... Type salgssted 91% grav?- ...................................
Kontrouform anonym: 30— .................................................................. Kommune: ......... Naf.% ...................................
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: Hit/Øra  ..... Ske'e— .........................................................................................................

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

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

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

Ja Nei Salgsstedets

eksemplar

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

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid? [E' [l NordfieldSke

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? [l E KO:;:::;:

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder? El [:l

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer? [:l

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

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll? [l

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

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

 

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

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

F

,,

-:: ..... ner ............. . Maiola .......... "E9 mummy—MW WSW
........ walrus/0C0 ....... % ......_._....MW WM ............ realia ......... qg ...... li./am.-.-.

........... Mamai/i. UlLMuÅbä +.*

”fled ....... vil? ae .......
..........................................................................................

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

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

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

Kontrollør legitimerte seg for:

omfang ....... MdG/gram  ........ in..? ........ lurte ...... [øm/W” ..........
..................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Kontrollørs  IDNR' til 1  i 5.;  4

( QJÅ Kontrollørs IDNR:

Oppdatert  01.11.17



Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:  ........ EDI/(:91? ........ FBlÅU—ØIXJ .....................................................

Adresse: tDlÅLrefäe .......................................................................................

Styrer: 'l'l'åilfWÅÅLCf/le  .........................................................................

Stedfortreder: l&fö'l'lh-f'ML—LL ....................................................

Salgsstedets
h (I .

iååvåäiåålånf ......... H  eva—”Å Sko/(;, ......................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer  /  stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato: ........ LO $-1g ..........................................

Klokkeslett: l1 0!—

 

Salgsstedets åpningstid:

Kontrollform anonym: 34 .........................

Kontrollens varighet: ........ 2;— IN,“ .....................

Kommune: .................. M  W3 ...........................

Nei 1.blad:
IE Kommunens

IE eksemplar

2.blad:

E Bevillingshavers

m eksemplar

3.blad:

. Nordfj eldske

Ne1 Kontroll AS'
eksemplar

DEEEEEKKH %: [EDGE] ?

DDDDDDDDD

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:

 

www.fagtrykkno

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs  IDNR:  ?? I;??—

Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skj enkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn:  ........ :).d ......... kfflmw ........................................................... Dato:  ...... (.  0/3']?  .....................................

Styrer: krf-(i'm ......... 510')k  ................................................................... Kontrollens varighet: arm“ ....................

Stedfortreder: ..... HØWVQ ....... Åkrctff, ........................................................ Gjester; lite/mye/fullti  ..... “if:  ............................

Skjenkestedets Type skjenkested:  ...... kQ'JQ— ..................................

igävliäiädlelrelåze ..... H  ålfW—ØL ..... Skal” ................................................. Skjenkestedets åpningstid:  ......... ‘7]?00

Skj enkerett for: IE Øl Vin Brennevin Kommune:  ......... Mao./[22%] ......................................

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

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

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? “8:2“:
03. Foregår skjenking til mindreårige? Bevillingshavirs

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? eksemplar

05. Foregår skj enking til åpenbart berusede personer? IZI 3~b13d1

06. Nytes medbrakt alkohol? 2:233?
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? IZ] eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? IX]2
2.

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

10.  Ble/blir skjenketidene  overholdt?

l 1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

16. Er styrer /stedfortreder til stede?

EEEBBEHHEäDDDDDDDD

DDDDDDDDG

17. 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:

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

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

KontrollørsIDNR: ”Få—lg” 1.1
Kontrollør legitimerte seg for: (Uf Kontrollørs IDNR:

Oppdatert  21.01.13



offset-trykkcom 73 82 [2 l2

N  ordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal  skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

......... VEFWG (Alteäåy—dk Dato: lO/3”l3

Adresse: FOICQQfQjå  .................................................................................. Klokkeslett:  ..... i.?xQQ  ...............................................

 

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

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

Skjenkestedets Type skjenkested:  .......................................................
ansvarshavende
ved kontrollen:  ................................................................................................................. Skj enkestedets åpningstid:  .....................................

Skjenkerett for: l:l Øl [l Vin l:' Brennevin Kommune: n......” ...........  I

 

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

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? l:] Kommunens

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [3 eks:???

03. Foregår skjenking til mindreårige? D Bevillingshavirs

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? D eksemplar

05 . Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? [I 313135:

06. Nytes medbrakt alkohol? D ääcäoiää

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? l:[ eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? l]Z
32

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. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK.-system?

16. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

DDDDDDDDDäDDDDDDDDä

DDDDDDDDD

17. 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:

Kontrollørs  IDNR:  ??— lS 74

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nærøy kommune 

 

 Arkiv:  
Saksmappe: 2011/380-113 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 17.04.2018 

 
 

Saksframlegg 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

19/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 05.06.2018 
59/18 Formannskapet 11.06.2018 
40/18 Kommunestyret 21.06.2018 
   

 
Sak: Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol 2018   

 
 
 Sammendrag 
Gebyr skal betales etter følgende satser som årlig fastsettes i Alkoholforskriftens kapittel 6:   
 Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 
kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett 
kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk.  Bevillingsinnehaverne leverer omsetningsoppgave over solgte vareliter 
for året som har gått.  Disse tallene danner grunnlaget for gebyrene i inneværende år.  I 
henhold til alkohollovens § 7-1 og forskrift til loven § 6 -1 og 2, skal det fastsettes et årlig 
gebyr for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Gebyret skal betales etter følgende satser:  
  
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser: 
Salg: 

- 0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
- 0,57 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2.  

Skjenking: 
- 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 
- 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 
- 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 360 pr. 
gang. 
Salgsteder 

Salgssteder Liter solgt øl 
Beregnet avgift 0,21 pr 
liter 

Minimumsbeløp kr 1630 
Avgift å betale:  

Oplø samvirkelag 11180 2348 2348 
JOKER Foldereid 10340 2171 2171 
Spar Ottersøy 25251 5303 5303 
Coop Naustbukta 7132 1498 1630 
Coop Sjånes 11244 2361 2361 
Prix Kolvereid 73250 15383 15383 
Totalt 130703 27448 27490 



 
 
Skjenkesteder 
 

  Antall skjenkte liter:   
Avgift pr 
liter  min. avgift 

  øl vin sprit 
skjenkt 
vare 

pr. år 
5100,- 

Skjenkesteder i Nærøy:         avgift kr: 
Styrmanden, Abelvær Gård 338 107 37 443 5100 
Lundstua AS 455 12 0 229 5100 
Ferjekroa 641 78 77 713 5100 
Coop kafe 32 7   24 5100 
Vårtun Gjestehus 43 32 4 76 5100 
Bakeriet kafe       0 5100 
Joker Foldereid 0 0 0 0 5100 
Buøy Gård               5100 
Totalt 1509 236 118 1484 48000 

 
 
 Rådmannens forslag til innstilling:  
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med 
utgangspunkt i antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med 
utgangspunkt i antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: X51 
Saksmappe: 2009/357-13 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 17.04.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

20/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 05.06.2018 
60/18 Formannskapet 11.06.2018 
19/18 Eldrerådet 12.06.2018 
20/18 Funksjonshemmedes råd 14.06.2018 
41/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Pasientombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2017   

 
 
Vedlegg: 
1 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2017 

 
 
Sammendrag  
Vedlagt ligger årsrapporten 2017 for pasient- og brukerombudet i Nord Trøndelag.  
Den viser at kommunen i Nord Trøndelag fikk 168 klager i 2017. 
Pasient og brukerombudet oppfordrer ansatte i kommunehelsetjenesten til regelmessig 
refleksjon på alle nivå i tjenesteyting og forvaltning.  Det omhandler etisk og moralsk 
dømmekraft og tilstrekkelig kunnskap om pasientenes og brukeres rettigheter og 
helsepersonellets plikter. Målet må være at alle mottagere av helse og omsorgstjenester skal 
oppleve at de blir ivaretatt både når de får gjennomslag og når de ikke får det. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Årsrapporten fra pasient -og brukerombudet tas til etterretning. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Utvalg for helse- og sosialsaker fremmet følgende forslag: 
Utvalget merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at 
kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at 
administrasjonen utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi 
likeverdige offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
Avstemming: 
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at 
kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at 
administrasjonen utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi 
likeverdige offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det 
forventes at kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det 
anmodes om at helseforetaket utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte 
tjenester skal gi likeverdige offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Årsrapporten fra pasient -og brukerombudet tas til etterretning. 
 
Kommunestyret merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det 
forventes at kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det 
anmodes om at helseforetaket utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte 
tjenester skal gi likeverdige offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.06.2018  
Behandling: 
Saken tas til orientering og eldrerådet stiller seg bak uttalelsen fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Saken tas til orientering og eldrerådet stiller seg bak uttalelsen fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



















Nærøy kommune 
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Sak: Påbygg Nærøy Bo- og Behandlingssenter NBBS - 

tilleggsbevilgning   
 
 
Vedlegg: 
1 Jon A. Olsen Arkitektkontor As - påbygg NBBS - fellesareal/tegninger 

 
 
Bakgrunn 
 I henhold til vedtak er det i budsjett 2018 avsatt kr. 1875.000,- til utvidelse av hall/fellesrom 
ved Nærøy bo-og behandlingssenter. Jon A. Olsen Arkitektkontor AS utarbeidet en tegning 
og det ble innhentet anbud. Anbudet ligger over vedtatt ramme. Det ble deretter besluttet å 
bygge ut hallen bare 1. etasje slik at man kunne holde seg innenfor vedtatte rammer.  
 
Vurdering: 
Da hallene i både 1. og 2. etasje oppleves altfor små i forhold til behovet, har vi kommet til at 
det bes om en ekstra bevilling slik at en kan få til tilbygg slik som opprinnelig forslag til 
vedtak. Etter innspill fra brukere og pårørende er et stort behov for utvidet areal i begge 
etasjene, da det er ulike brukergrupper i begge etasjer med begrenset mobilitet. Når man først 
gjennomfører en slik utbygging, vil det være mest formålstjenlig og økonomisk rasjonelt å 
gjennomføre en helhetlig utbygging. 
 Kostnaden ved utvidelse av begge etasjer er på ca. kr. 3.000.000,-. Det bes derfor om en 
ekstra bevilling på kr. 1.200.000,-. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til hall/ 
fellesareal ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til 
hall/fellesareal ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg om finansiering 
med disposisjonsfond. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til 
hall/fellesareal ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
Finansieres med disposisjonsfond. 
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Sak: Tjenestetilbud til personer med demens   

 
 
Vedlegg: 
1 kriterier for tildeling av avlastningstiltak på gård for demente 
2 kriterier for tildeling helgeopphold på gård 

 
 
Bakgrunn 
Etter en henvendelse vedrørende avlastningstilbud for yngre demente om differensierte 
tjenestetilbudet til denne gruppen, ble det besluttet at administrasjonen skulle se på 
tjenestetilbud og kostnader vedrørende etablering av et avlastningstilbud for yngre demente.  
 
Jfr.behandlingen i Utvalg for helse - og sosialsaker og Eldrerådet henholdsvis den 25.4.17 og 
27.4.18: 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 25.04.2017  
Vedtak: 
Utvalg for helse- og sosialsaker ber om at «Inn på tunet»-ordning vurderes i tillegg til 
dagtilbudet. 
Kostnadsmessig betraktning må også foreligge både med hensyn til tilbud og 
transportordning. 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.04.2017  
Vedtak: 
Nærøy eldreråd ber om at «Inn på tunet» -ordning vurderes i tillegg til dagtilbudet. 
Kostnadsmessig betraktning må også foreligge både med hensyn til tilbud og 
transportordning. 
Eldrerådet ber om at flere alternativer utredes. 
 
Sammendrag 
Det er i ettertid inngått samtaler med private aktører vedrørende avlastningsopphold for yngre 
senil demente pasienter. Transport til og fra oppholdet er inkludert med hensyn til både 
kostnader i tidsbruk og transport. Det er videre utarbeidet retningslinjer for tildeling av 
opphold. 



 
Kostnader 
Kostnadene med avlastningstilbudet vil bli minimum kr. 200.000,-  pr. år hvis det gis 
regelmessig avlastning for 2 personer hver 3-4 helg hele året. Dette inkluderer transport fra 
og til hjemmet.  
Dette vil være et spesielt egnet tilbud for de personene som får denne tjenesten, som etter de 
utarbeidete kriteriene vil være yngre demente.  
Yngre demente er nasjonalt definert til å være demente under 65 år. 
 
Vurdering 
Første tertialrapport 2018 tilsier at helse - og sosialavdelingen har et merforbruk i forhold til 
budsjettet, noe som betyr at man ikke kan dekke et nytt avlastningstilbud innenfor vedtatte 
budsjett for 2018, men søke ekstern finansering. Det samme vil gjelde om det avgrenses til en 
forsøksordning. Erfaringsmessig så er det vanskelig å avslutte tiltak som oppleves som gode, 
og heller vente med etablering til man har sikker finansiering til forutsigbar drift. 
Videre kan man vurdere om kr 200.000,- kan benyttes til å skape aktivitet og innhold til flere 
personer med å benytte midlene på aktivitet på bokollektiver for demente på NBBS og/eller 
på andre avdelinger. 
Det ikke er søkere pr. i dag som oppfyller kriteriene til yngre demente. 
 
Nærøy kommune gir i avlastningstiltak i henhold til det loven pålegger kommunene, et tiltak 
som skissert over til yngre demente vil være et supplement til det tilbudet som gis i dag. 
 
1.1.2020 inngår vi i Nærøysund kommune. Helse – og sosialavdelingen i Nærøy har flere 
tjenester som ikke det er tilsvarende av i Vikna som for eksempel; Aktivitører, Dagtilbud for 
demente, hukommelsesteam, pårørendeskole for demente og Frisklivssentral. Alle disse 
tjenestene ønsker vi å beholde i en ny kommune og det kan derfor være litt uheldig tidspunkt 
å etablere en ny tjeneste samtidig som vi er i en sammenslåingsprosess. 
Det anbefales å se på et helhetlig tjenestetilbud til demte i arbeidet med Nærøysund 
kommune, og ut fra dette og helse - og sosialavdelingens økonomi etableres ikke eget 
avlastningstilbud for yngre demente i 2018. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og omsorgstjenesten 
for Nærøysund kommune. 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og 
omsorgstjenesten for Nærøysund kommune. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og 
omsorgstjenesten for Nærøysund kommune. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.06.2018  
Behandling: 
 Mildrid Finnehaug orienterte litt om hva som ble sagt i utvalg for helse- og sosialsaker 

o Tilbud om avlastning til yngre demente om å få komme på en gård hver 3. helg. 
o Jobbe og være med å hjelpe til på gården, dagligdagse gjøremål. 
o Pr. dags dato er det ingen som oppfyller kravene til dette.  

Brynhild L. Løeng stilte spørsmål om hvorfor det bare skal være et tilbud i helgene, da 
dette kanskje er mer aktuelt i en travel hverdag enn i helgene hvor familiene gjerne har 
bedre tid.  
 
Det ble enighet om å stille seg bak rådmannens forslag til innstilling, men at det jobbes 
allikevel videre med saken, om det skulle dukke opp noen aktuelle som oppfyller 
kravene.  
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Eldrerådet stiller se bak rådmannens forslag, men ønsker at det jobbes videre med 
saken i tilfelle det skulle være noen som oppfyller kravene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demensomsorg på gård med overnatting  

Avlastning for pårørende   

Forsøksprosjekt fom 01.09.18 tom 30.03.19 

Søknad sendes til Brukerkontoret 

Tildeling skjer gjennom inntaksteam, vedtak skrives av Brukerkontoret  

 

Kriterier for tildeling av plass    

Hjemmel:  

 Pas. og bruker rettighetsloven § 2-1 a (2) 
 Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 3, § 3-6 punkt 2 
 Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 2, §2.8 

 

Mål: 

Bruker:  

 Bruker skal få bo hjemme lengst mulig. 
 Tilby et aktivt og meningsfylt miljø sammen med andre 
 Andre typer tjenester kan utsette 

Pårørende: 

 Omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver til en person med 24 timers 
omsorgsbehov.  

 Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter og bidra til at omsorgsyter får nødvendig 
fritid. 

Tjenestebeskrivelse: 

Tidsbegrenset opphold i forbindelse med helg, fra fredag kl 15.00 til søndag kl 21.00.  

Bruker hentes og bringes til gården av ekteparet det er inngått avtale med. 

Oppstartdato 01.09.18 

Avtale inngås med gård: hver 3. helg 

Hyppighet for bruker: regelmessig /søke for hver gang. 

 

Kriterier for tildeling av tjenesten: 

Bruker: 

 Skal ha en demensdiagnose  
 Kan ha behov for tilrettelegging ved personlig hygiene 
 Det skal ikke være behov for ledsager 



 Yngre personer med demens (brukere under 65 år) og i en tidlig fase av sykdomsutviklingen 
vil bli prioritert. 

 Skal kunne delta i daglige gjøremål på gården 
 Hjemmeboende med behov for pleie- og omsorgstjenester 
 Skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet 
 Brukermedvirkning skal ivaretas 

Pårørende/omsorgsyter: 

 Særlig tyngende omsorgsoppgaver 
 Pleie- og omsorgsoppgaver som kommunen har måttet utføre dersom ikke 

pårørende/omsorgsyter hadde gjort det 

  

 

 

 



Aktivitetstilbud for demente på gård med overnatting 

Forsøksprosjekt fom 01.09.18 tom 30.03.19 

Søknad sendes til Brukerkontoret 

Tildeling skjer gjennom inntaksteam, vedtak skrives av Brukerkontoret  

 

Kriterier for tildeling av plass    

Hjemmel:  

 Pas. og bruker rettighetsloven § 2-1 a (2) 

Mål:  

 Bruker skal få bo hjemme lengst mulig. 
 Tilby et aktivt og meningsfylt miljø sammen med andre  
 Andre typer tjenester kan utsettes. 

 

Tjenestebeskrivelse: 

Tidsbegrenset opphold i forbindelse med helg, fra fredag kl 15.00 til søndag kl 21.00.  

Oppstartdato 01.09.18 

Bruker hentes og bringes til gården av ekteparet det er inngått avtale med. 

Avtale inngås med gård: hver 3. helg 

Hyppighet for bruker: regelmessig/søke for hver gang? 

 

Kriterier for tildeling av tjenesten: 

Bruker: 

 Skal ha en demensdiagnose  
 Kan ha behov for tilrettelegging ved personlig hygiene 
 Det skal ikke være behov for ledsager 
 Yngre personer med demens (brukere under 65 år) og i en tidlig fase av sykdomsutviklingen 

vil bli prioritert. 
 Skal kunne delta i daglige gjøremål på gården 
 Hjemmeboende med behov for pleie- og omsorgstjenester 
 Skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet 
 Brukermedvirkning skal ivaretas 

Egenbetaling: kr 300,- pr døgn 
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Sak: Uttalelse fra Nærøy kommune angående Val vg.skole AS' 

søknad om etablering av grunnskole etter friskoleloven   
 
 

Vedlegg: 
1 Presisering fra rådmann - budsjettmessige hensyn 

 
Sammendrag 
Val Videregående skole AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Skolen søker om å 
etablere grunnskole ved en allerede eksisterende videregående skole i Nærøy. Skolen ønsker 
å drive sin virksomhet på grunnlag av § 2.1 a) livssyn, kristen, og vertskommunen har rett til 
å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken.  
Bakgrunn 
Utdanningsdirektoratet kan etter en skjønnsmessig vurdering godkjenne nye skoler eller 
driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderinger legges det blant annet vekt på hvilke 
konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, 
behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved vurdering av hvilke konsekvenser en 
godkjenning etter friskoleloven vil få, vil det være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. Nærøy kommune er bedt om å komme med en uttalelse innen 
20.06, men har fått utsettelse en uke pga. kommunestyrets møte 21.06. 
 
Val videregående AS ønsker å kalle den nye skolen Val grunnskole. Skolen skal være 
geografisk plassert på Val, og vil i de første årene ha beliggenhet i lokaler som skolen har 
tilgjengelig i dag. Ved godkjenning av skolen og tilstrekkelig søkning til skolen planlegges 
det å bygge en ny skole inne på området til det som i dag er Val videregående skole AS. I 
budsjettet er det lagt inn at ny skole er ferdig til 2021. Nybygd idrettshall vil fungere som 
idrettsbygg, i tillegg til tilgjengelige eksisterende spesialrom innen kunst- og handverk og 
naturfag.  
 
Val begrunner sin søknad med at det finnes ingen andre kristne friskoler i kommunen, og at 
nærmeste kristne friskole ligger to timers reise unna, på Klinga. De uttrykker at tilbudet er 



etterspurt av en del foreldre, og at det i dag er langt mellom skolene i distriktet vårt, slik at en 
lokal skole vil være ønsket av flere. Skolen vil drive virksomheten sin på kristent grunnlag, og 
vil være åpen for alle. De viser også til strategisk næringsplan for Ytre Namdal som skisserer 
betydelig vekst i regionen og dermed behov for flere skoleplasser.  
 
Val grunnskole vil bygge sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige 
skrift, Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse og grunnreglene for Norsk Luthersk 
Misjonssamband. Så langt råd er, vil skolen sikre seg et personale som vedkjenner seg den 
tro som er presisert, og som vil fremme målsettingen i og utenfor undervisningen.  
Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer og bygge på et kristent 
livssyn og den skal føre fram til offentlig godkjent eksamen.  
 
Skolens læreplan vil følge Kunnskapsløftets læreplaner med erstatninger i fagene kristendom, 
religion, livssyn og etikk (KRLE), kroppsøving og musikk. Val grunnskole vil også benytte 
seg av Kristne Friskolers Forbund sine synliggjøringer til formålet for fagene norsk, naturfag 
og kroppsøving som tillegg til læreplanene i Kunnskapsløftet.  
 
Søknaden for Val grunnskole omfatter et elevtall på 75 elever fra 1. – 10. trinn. Skolen vil 
også gi tilbud om SFO. Søknadsfrist til skolen vil være 15. januar 2019, og oppstart er ved 
skolestart i 2019. I budsjettet skisserer skolen et elevtall på 17 i skoleåret 2019/20, der 12 
elever går på barnetrinn og 5 elever på ungdomstrinn. I første hele driftsår er det skissert en 
økning til 24 elever, men det i 2028 skisseres en drift med 75 elever ved skolen. 
 
Vurdering 
Utdanningsdirektoratet sier at i deres skjønnsmessige vurdering legges det blant annet vekt på 
hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige 
hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn i uttalelsen fra vertskommunen. 
 
Offentlig skolestruktur i Nærøy 
 
Nærøy kommune har over år prioritert en desentralisert skolestruktur for å stimulere til 
aktivitet og bosetting i grendene, og for å unngå for lang reisetid for skolebarna på 
barnetrinnet. Fra høsten 2018 vil 626 skolebarn være fordelt på fem barneskoler og en 
ungdomsskole. På tross av et ønske om å styrke grendesamfunnene er elevtallet på de minste 
skolene sterkt redusert siden 2010, og vi har i dag tre større skoler med et elevtall på 236 
elever, 166 elever (ungdomsskolen) og 128 elever. De resterende 48 elevene er fordelt på 
grendeskoler med et elevtall på 29 elever, 11 elever og 8 elever.  
 
Val videregående ligger midt mellom to av skolestedene; Kolvereid barneskole og Nærøy 
ungdomsskole som er lokalisert i kommunesenteret på Kolvereid, og Abelvær oppvekstsenter 
på Abelvær med 8 elever i dag. Reiseavstand mellom Abelvær og Kolvereid er ca. 35 
minutter med skolebuss og Val med 15 min en veg og 20 min den andre vegen. Abelvær 
oppvekstsenter har et godt skolebygg med tilhørende uteområde. På Kolvereid starter 
kommunen 1.6.18 med bygging av ny barneskole, som skal bygges sammen med 
ungdomsskolen, og fra 2019 utgjøre en 1. – 10. trinns skole. 
 
Nærøy kommune har med andre ord tilstrekkelig med skoleplasser og -areal for å kunne 
ivareta en befolkningsøkning som beskrevet i strategisk næringsplan. Hva som defineres som 
lang avstand mellom skoler er selvfølgelig et definisjonsspørsmål, men kommunen oppfatter 
ikke reisetid på15-20 minutter som lang tid fra hjem til skole. Kommunen oppfatter derfor at 
det ikke er behov for nok en skole i dette området. 
 
På samme tid har en nedgang i elevtallet ved enkelte skoler, ført til kommunen mottar 
søknader etter § 8.1 i opplæringsloven, fra foreldre om å få gå på en annen skole enn 



nærskolen med begrunnelse i at nåværende skole er for liten. Foresatte uttrykker bekymring 
over at elever går som eneste elev i sin klasse gjennom hele barneskolen, og at 
kjønnsfordelingen på elevene også kan oppleves som problematisk hvis barnet er den eneste 
av sitt kjønn på 1.-4. trinn eller 5.-7. trinn. I vedlagte inntaksreglement for Val grunnskole 
skisseres det at barn av Val-ansatte skal prioriteres, eller søkere fra den gamle skolekretsen 
Lauga og Abelvær. Det innebærer at det opprettes en grunnskole med målgruppe i et omland 
med et begrenset elevgrunnlag. Dette vil bidra til enda flere små skoler i kommunen med få 
elever, samt at elever bosatt innenfor samme geografiske område, ikke vil gå på samme 
skole.  
Fra kommunens synspunkt kan dette ha stor innvirkning på kommunens framtidige 
skolestruktur, samtidig som det kan redusere samhandlingen og utviklingen av sosiale 
relasjoner som skjer mellom barn og mellom foreldre som har barn som går på samme skole 
og bor i samme område. Opprettelse av Val grunnskole vil med andre ord føre til en mer 
fragmentert skolestruktur og trolig mindre samhandling blant beboerne i aksen Kolvereid, 
Lauga, Abelvær. 
 
Skolefaglige hensyn 
 
Nærøy kommune har i dag et godt samarbeid med Val videregående skole og Lilleval 
barnehage. Dette samarbeidet vil videreføres også ved en eventuell opprettelse av Val 
grunnskole.  
Ved en innvilgelse av søknaden er det kommunen som er tilsynsmyndighet, på sammen måte 
som kommunen er tilsynsmyndighet i Lilleval barnehage. Kommunen har gjennom 
samarbeidet erfart at Lilleval barnehage har hatt utfordringer med å rekruttere stabilt 
pedagogisk personale, og at barnehagen har hatt dispensasjon fra pedagognormen i gitte 
perioder.  
Skolen skriver i sin søknad at så langt råd er, vil skolen sikre seg et personale som 
vedkjenner seg den tro som er presisert, og som vil fremme målsettingen i og utenfor 
undervisningen. Samtidig ser kommunen at det er utfordrende å rekruttere personale som 
innehar den kompetansen som kreves for å undervise i grunnskolen jf. § 14-2 og § 14-3 i 
Forskrift til opplæringsloven. Spesielt gjelder dette i forhold til kravene i norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på barne- og ungdomstrinnet. Ettersom tilsatte 
lærere kun har fram til 1. august 2025 dispensasjon frå dette kravet, jf. opplæringslova § 10-
2 tredje ledd andre punktum, vil dette stille store krav til Val grunnskoles rekruttering av 
lærere som skal dekke alle fag, fra 1.-10.trinn i grunnskolen, uavhengig av livssyn. Med 
bakgrunn i kommunens utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifiserte lærere, er det 
grunn til å anta at nok en liten grunnskole vil sette kommunale skoler og friskolen i en 
konkurransesituasjon i forhold til rekruttering. Resultatet kan bli at hverken kommunen eller 
Val grunnskole ikke greier å oppfylle kompetansekravene, og at det til slutt blir elevene i 
regionen som taper på dette.  
 
Budsjettmessige hensyn 
 
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i oppgitte tall i søknaden med 17 elever i 2019/20, 24 
elever i skoleåret 2020/21 som vil være første hele driftsår på skolen, og 75 elever i 2028. 
Nærøy kommune vil få et redusert rammetilskudd på 85 800 kr pr elev som går på friskoler, 
dette er 2017 sats.  
Basert på disse tallene vil kommunen med 17 elever på Val grunnskole, få et redusert 
rammetilskudd på 1 458 600 kroner og med 24 elever 2 059 200. Med et elevtall på 75 elever 
vil reduksjonene i rammetilskudd til kommunen tilsvare 6 435 000 kroner. 
Utover trekket til kommunens rammetilskudd er kommunen ansvarlig for: 

 Ekstra midler til spesialpedagogikk 
 Ekstra midler til språkopplæring av minoritetsspråklige 
 Skoleskyss 



 Tjenester fra PPT 
 Helsetilsyn 

 
 
Ekstra midler til spesialpedagogikk 
Det er vanskelig på dette tidspunktet å framskrive behovet for spesialpedagogikk i 2019, da 
vi ikke vet nøyaktig hvilke elever som vil være aktuelle for den private skolen, hvilke behov 
de vil ha og hva PPT tilråder. På en større skole vil ressursbehovet til flere elever gjerne sees 
i sammenheng. På en mindre skole vil en større grad måtte tildele ressursene enkeltvis, siden 
klassene er mindre og det er mer utfordrende å se elever samlet som en gruppe i forhold til 
disse ressursene. Samtidig ser kommunen at lærere på de minste skolene med små 
elevgrupper, ofte får mer tid til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, noe som kan 
redusere behovet for spesialundervisning. Behovene for ressurser til å gjennomføre tiltak 
avhenger derfor sterkt av det enkelte barnets utfordringer og hvordan de best kan ivaretas.  
For å få en objektiv vurdering av behovet for spesialundervisning, tar kommunen 
utgangspunkt i at 10 % av barna i grunnskolen i Nærøy har spesialpedagogisk vedtak, for 
2017 var tallet 11%.  
Det betyr at med et elevtall på 17 elever så vil trolig to elever har behov for 
spesialundervisning, med et elevtall på 75, vil mellom sju-åtte elever ha rett på 
spesialpedagogisk hjelp. Totalt sett kan dette dreie seg om en sum mellom 0,2 – 0,8 mill 
kroner. 
 
Ekstra midler til språkopplæring av minoritetsspråklige 
Beregning av tilskuddsmidler til språkopplæring for minoritetsspråklige er like utfordrende å 
beregne som midler til spesialpedagogikk. En konkret beregning av dette krever innsyn i 
antall elever fordelt på trinn med behov for ekstra språkopplæring, samt hvilket morsmål de 
har. En gruppe elever med samme morsmål vil ha mindre behov for ressurser enn en gruppe 
elever med ulikt morsmål. Om de har skolegang i sitt tidligere hjemland eller ikke, vil også 
har stor betydning.  
 
Skoleskyss 
En endelig beregning av utgifter til skoleskyss betinger kjennskap til en eventuell elevgruppe 
og deres bosted i kommunen. Bor alle i nærheten av skolen, vil det medføre få eller reduserte 
utgifter for kommunen. Vil barn uavhengig av bosted i kommunen bli elever ved friskolen, 
vil dette medføre store kostnader for kommunen og lang reisetid. En eventuell koordinering 
av skoleskyss av elever fra hele kommunen, kan medføre utfordringer med hensyn til 
skolestart og –slutt på de øvrige skolene i kommunen. Sannsynligheten for at opprettelsen av 
friskole på Val vil medføre økte skyssutgifter er stor. I tillegg er ikke vurderinger knyttet til 
behov for kommunal skyss grunnet trafikkfarlige forhold ikke vurdert. 
 
Tjenester fra PPT 
Hjemkommunen er pliktig til å sørge for pedagogisk-psykologiske tjenester. Det er vanskelig 
å fastslå hva dette kan utgjøre for en privatskole, men en årlig utgift på 50 000 kroner vil 
være sannsynlig.  
 
Andre endringer 
 
Fra 1.1.20 vil Nærøy kommune og Vikna kommune slås sammen til Nærøysund kommune. 
Det innebærer en nesten dobling av innbyggertallet og elevtallet, og fastsetting av nye 
skolekretsgrenser vil være nødvendig. Vikna kommune har to skoler, og til sammen vil 
Nærøysund kommune ha 7 skoler tilgjengelig for ca. 1200 elever. Det innebærer at elever fra 
Vikna kan være aktuelle elever på Val grunnskole, noe som vil komplisere organiseringen av 
skoleskyss, som allerede er omfattende.  
 



Oppvekstavdelingen i Nærøy kommune har gjennom deltakelse i prosjekt som SPRÅK og 
Bedre læringsmiljø de siste to årene forsøkt å sikre en helthetlig satsing i kommunen, på å 
utvikle gode grunnleggende ferdigheter hos elevene og et godt læringsmiljø. Kommunen 
iverksetter fra august 2018 en digitaliseringsstrategi, og det har vært og er et uttalt fokus på 
en helhetlig kompetanseheving hos alle ansatte i alle enheter, både private og kommunale. I 
dette arbeidet deltar også de private aktørene, men kommunen opplever at det er utfordrende 
å følge opp den interne utviklingen, og sikre at arbeidet på egen enhet blir tilstrekkelig 
forpliktende. 
I prosjektperiodene har også ledere, lærere og assistenter hatt stort fokus på å dele erfaringer, 
både internt på enheten og mellom enheter. I slike sammenhenger uttrykker ledere (og 
lærere/assistenter) på små enheter med få ansatte, at det er utfordrende å finne tid til å delta 
på ledersamlinger, grunnet bemanningssituasjonen. Trolig vil Val grunnskole med et lavt 
elevtall og få ansatte kunne oppleve det samme. 
 
Oppsummering 
 
Nærøy kommune støtter ikke Val videregående skole AS søknad etter friskoleloven.  

 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i 
elevtallet i kommune.  

 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 
både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i 
nærheten av skolen.  

 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å 
være utfordrende for enkeltelever og foresatte.  

 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at 
de går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både 
mellom barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige 
studiepoeng for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at 
dispensasjonen utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller 
kompetansekravene i nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale 
enheter ikke fyller kravene i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet 
elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen 
og utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av 
minoritetsspråklige som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et 
elevtall på 75 elever slik det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer 
tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
Til slutt er det vesentlig å påpeke at Nærøy slås sammen med Vikna i 2020 og at både 
skolestruktur og tjenestetilbud i den sammenhengen må vurderes og eventuelt endres. Nærøy 
mener derfor at en opprettelse av friskole på Val er feil på dette tidspunktet fordi det vil få 
betydning Vikna og for den nye kommunen Nærøysund, uten at det gjøres en 
helhetsvurdering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune støtter ikke etablering av friskole i regi Val videregående skole AS.  

 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i 
elevtallet i kommune.  

 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 
både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i 
nærheten av skolen.  



 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å 
være utfordrende for enkeltelever og foresatte.  

 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at 
de går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både 
mellom barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige 
studiepoeng for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at 
dispensasjonen utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller 
kompetansekravene i nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale 
enheter ikke fyller kravene i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet 
elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen 
og utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av 
minoritetsspråklige som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et 
elevtall på 75 elever slik det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer 
tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
  
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 07.06.2018  
Behandling: 
Kjartan Åsebø er rektor ved Val videregående skole og ble med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
Gunnar Eirik Volden tiltrådte som vara. 
 
Gunnar Eirik Volden (Sp) og Wenche Finseth (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på 
Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å 
etablere et alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som 
Val vgs. har etablert rundt sin virksomhet over mange år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Gunnar Eirik 
Volden/Wenche Finseth sitt forslag til innstilling ble rådmannens forslag vedtatt med 3 
stemmer, mot 2 stemmer for Volden/Finseth sitt forslag. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Nærøy kommune støtter ikke etablering av friskole i regi Val videregående skole AS.  

 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i 
elevtallet i kommune.  

 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 
både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i 
nærheten av skolen.  

 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å 
være utfordrende for enkeltelever og foresatte.  



 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at 
de går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både 
mellom barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige 
studiepoeng for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at 
dispensasjonen utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller 
kompetansekravene i nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale 
enheter ikke fyller kravene i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet 
elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen 
og utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av 
minoritetsspråklige som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et 
elevtall på 75 elever slik det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer 
tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Presisering fra rådmannen ble sendt ut i forkant av møtet. Legges ved sak før 
behandling i kommunestyret. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på 
Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å 
etablere et alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som 
Val vgs. har etablert rundt sin virksomhet over mange år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Steinar Aspli sitt forslag, 
så ble Aspli sitt forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannen sitt 
forslag til innstilling. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på 
Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å 
etablere et alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som 
Val vgs. har etablert rundt sin virksomhet over mange år. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg til sak:  
Uttalelse fra Nærøy kommune angående Val videregående skole AS’ søknad om 
etablering av grunnskole etter friskoleloven. 
 

Etter forespørsel ønsker rådmannen å gjøre følgende presiseringer under Budsjettmessige 
hensyn: 

Korreksjon for elever i statlige og private skoler 

Det er en trekkordning for elever i statlige og private skoler i inntektssystemet. 
Trekkordningen fungerer slik at det blir trukket et beløp fra hver kommune som de ikke yter 
grunnskoletjenester til. Det totale beløpet som er trekt inn på landsbasis blir så fordelt ut 
igjen til alle kommuner etter kommunene sin del av det berekna utgiftsbehovet.  

For Nærøy betyr dette i 2018 at vi blir trukket kr 0,- fordi vi ikke har noen elever i privat 
skole. Vi blir på grunn av korreksjonsordningen tilført 2 000 020,- kr som følge av 
korreksjonsordningen.  

Det totale beløpet som blir trukket inn på landsbasis vil endre seg i tråd med eventuelle 
opprettelser og nedleggelser av friskoler landet over. Nærøys trekk tilsvarende antall elever 
på Val går inn i totalbeløpet som fordeles på alle landets kommuner. Som følge av 
korreksjonsordningen vil Nærøy bli tilført omtrent det samme beløpet som tidligere. Trekket 
pr. elev i privatskole vil derfor tilsvare kommunens reduksjon i rammetilskuddet.  
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Sak: Bioøkonomi for Namdalen   

 
 
Vedlegg: 
1 Bioøkonomistrategi for Namdalen 
  

 
Bakgrunn 
Partnerskap Namdal, som består av kommunene, Nord Universitet og Trøndelag Forskning 
og Utvikling (TFoU) vedtok i sitt årsmøte i 2017 å utarbeide en bioøkonomistrategi for 
Namdalen. TFoU ble bedt om å utarbeide strategien. Sluttrapport er levert i april 2018 etter 
grundig samspill med partnerskapets styre og innspill fra bredt sammensatte forum 
(verksteder). 
 
Bioøkonomistrategi for Namdalen ble behandlet i Namdalstinget 24. april. Det ble fattet 
følgende enstemmig vedtak: 

1. Namdalstinget tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til orientering. 
2. Planen sendes kommunene for tilslutning og muligheter for innspill til handlingsplan. 
3. Regionrådet bearbeider innspill, utformer og vedtar handlingsplan. 

 
Det forutsettes at bioøkonomistrategien forankres i kommunene og kommunestyrene bes om 
å behandle dokumentet og foreslå tiltak til handlingsplanen. 
 
Vurdering 
Bioøkonomi er et tilsynelatende nytt satsingsområde, men bunner i årelange tradisjoner med 
kjent biologisk produksjon innen skog, jord og vann. Forslag til bioøkonomistrategi for 
Namdalen er basert på dokumentstudier, workshop og spørreundersøkelse. Utgangspunktet er 
at Namdalen har et godt ressursutgangspunkt og et potensial for økt biomasseproduksjon og 
verdiskaping. Styrken er mange bedrifter som er basert på utnyttelse av naturressurser. 
Utfordringene er kunnskapsbruk og samhandlingen med kunnskapsmiljøene og mer 
utviklingsorientert næringsliv og lite til(bake)flytting av kompetanse. 
 
Et av satsingsområdene i bioøkonomien er økt produksjon av biomasse fra jordbruk og 
skogbruk. 
 



Namdalen har alle muligheter for økt verdiskaping på tilgjengelig biomasse – og bedre 
utnyttelse av råstoffene. Regionen har særdeles gode forutsetninger for økt produksjon og 
verdiskaping både i blå og grønn sektor – hver for seg eller i kombinasjon.  
 
Økt biomasseproduksjon, større grad av videreforedling, alternative utnyttelser samt 
kompetanse og samhandling er sentrale tema i strategien.  
 
I sin strategi for innovasjon og verdiskaping har fylkestinget i Trøndelag også satt 
bioøkonomi som ett av sine fem satsingsområder. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune gir sin tilslutning og tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til orientering. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir sin tilslutning og tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til 
orientering. 
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SAMMENDRAG 

Partnerskap Namdal besluttet i sitt møte høsten 2016 å utarbeide en bioøkonomi-
strategi for Namdalen. Trøndelag Forskning og Utvikling har hatt oppdraget med å 
utarbeide et forslag til strategi. 
 
Som ledd i arbeidet er det søkt innspill fra regionale politiske og administrative møter, 
gjennomført workshop sammen med en del utvalgte aktører samt spørreundersøkelse 
blant regionens sentrale politikere, blant rådmenn/fagledere, samt noen utvalgte 
næringsaktører. 
 
Godt utgangspunkt 
Namdalen har et godt ressursutgangspunkt og et potensiale for økt biomasse-
produksjon og verdiskaping. Namdalen har relativt stor biomasseproduksjon innen 
alle sektorer og dette er et viktig grunnlag i de strategiske valg som skal gjøres. 
 
Styrker og svakheter, muligheter og trusler 

 God kunnskap om høsting og bruk av naturressursene 

 Gode muligheter for økt produksjon innen namdalsk landbruk, men svært lav 
grad av industriell bearbeiding 

 Behov for kompetansebygging og utdanning innen de fleste naturbaserte 
verdikjedene, og satse på økt rekruttering  

 Utvikle samhandling mellom næringsaktører og forskningsmiljøer, Økt 
samhandling kan motvirke effekten av små aktører spredt over hele regionen. 

 Utnytte restråstoffet bedre til verdiskaping (produktdifferensiering, nye 
produkt) 

 Økt kunnskap om relevante kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og 
nasjonalt 

 
Forslag 
Basert på arbeidet som er gjort legges det fram et forslag til visjon, hovedmål og 
strategier for videre arbeid med verdiskaping innenfor bioøkonomi i Namdalen. 
 
Visjon: Namdalen - en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i Norge  
 
Hovedmål: Økt verdiskaping innen bioøkonomi i Namdalen 
 
Innsatsområder: 

 Bidra til generell økt kompetanse om bioøkonomi 

 Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Namdalen 

 Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle 
produkter  

 Optimalisere produksjon og ressursutnyttelse av biomasse  

 God tilrettelegging for nye næringer 

 Bidra til å økt kunnskap og forskning innenfor bioøkonomi i og for Namdalen 

 Stimulere innovasjon og entreprenørskap 
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet gjennomgås bakgrunn for en bioøkonomistrategi i Namdalen og hva som er formål og 
arbeidsoppgaver i oppdraget. 
 

 Bakgrunn 
Bioøkonomi som begrep er på mange måter en reaksjon på «fossiløkonomien» som har gitt verden en 
enorm vekst og velstand de siste århundrene. Denne utviklingen har også Namdalen vært en del av. 
Begrepet den fossile økonomi eller fossiløkonomien gjenspeiler at denne vekst- og 
velstandsutviklingen er basert på fossil energi som olje, gass og kull. Ulempene med denne økonomien 
er forurensning, klimaendringer og tap av ressurser for våre etterkommere som følge av forbrenning 
av råstoffer som tar millioner av år å bygge opp på nytt.  
 
Bioøkonomi baseres på bruk av fornybare ressurser som basis for produksjon og verdiskapende 
aktivitet. Bioøkonomi er verdiskaping basert på 
bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske 
ressurser. Dette innebærer at råstoffet ikke lenger er 
fossilt, men er biomasse som produseres fortløpende i 
naturen eller gjennom jordbruk, skogbruk og havbruk. 
Utgangspunktet for produksjon av denne biomassen er 
fotosyntesen som blant annet gir oss planter og trær på landjorda og tang og tare i sjøen. Denne 
biomassen kan omdannes til bl.a. mat, fôr, energi, drivstoff, materialer og kjemikalier.  
 
Bioøkonomi kan fremstå som noe nytt og ukjent, men er like gammel som all menneskelig utnyttelse 
av fornybare naturbaserte ressurser. All tradisjonell primærproduksjon er derfor en viktig del av 
bioøkonomien, men en ny og kunnskapsbasert bioøkonomi vil ta i bruk bioressursene til stadig nye 
produkter, samtidig som bærekraftaspektet stadig styrkes. 

 
Om biomassen produseres og utnyttes på en optimal 
måte, vil behovet for fossil energi kunne gå ned med 
positive virkninger for forurensing, klimaendringer og 
muligheter for velstand for våre etterkommere. En 
rekke organisasjoner og land har derfor trykket på for 
et grønt skifte. Det grønne skiftet er en overgang til 

produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Slik det 
understrekes i disse aktørenes strategi- og handlingsdokumenter, handler det imidlertid ikke bare om 
å erstatte fossil energi med bioenergi.  
 
Det handler i høyeste grad også om økt 
verdiskaping, men da på en mer bærekraftig 
måte enn tidligere. I den sammenheng er det 
utarbeidet en rekke studier som anslår enorm 
økning i biobasert virksomhet i de nærmeste 10-
årene både i Norge og verden mer generelt. 
 
I Norge har en rekke fylker utviklet strategier og 
handlingsplaner innen bioøkonomi, bl.a. 
Innlandet, Rogaland og Østfold. På lavere geografiske forvaltningsnivå er det ingen kjente egne 
strategiplaner for bioøkonomi. I den grad man har konkrete strategiplaner, er disse gjerne generelle 
næringsplaner med satsinger som entreprenørskap, bedriftsutvikling, infrastruktur, rekruttering/kom-
petanse og markedsføring/profilering pluss eventuelle sterke næringssektorer eller andre fortrinn. 

Bioøkonomi er verdiskaping basert 
på bærekraftig utnyttelse av 

fornybare biologiske ressurser 

Det grønne skiftet er en overgang til 
produkter og tjenester som gir 

mindre negative konsekvenser for 
klima og miljø enn i dag 

Bærekraftig utvikling imøtekommer 
behovene til dagens generasjon uten 

å redusere mulighetene for 
kommende generasjoner til å dekke 

sine behov økonomisk, sosialt og 
miljømessig 



TFoU-arbeidsnotat 2018:110  2 Bioøkonomi i Namdalen 

Dette ser vi blant annet i Ytre Namdal der den strategiske næringsplanen er tydelig på satsinger innen 
spesielt havbruk. 
 
For en region som Namdal kan det være betydelige fordeler ved å ha en egen strategi knyttet til 
bioøkonomi.  
 
Regionen har stor biomasseproduksjon innen fiskeri/havbruk, jordbruk, skogbruk og utmarksbasert 
næringsliv som reindrift.  
 
Et forpliktende samarbeid om en felles visjon og et overordnet mål vil bidra til en betydelig større 
utviklingskraft for regionen.  

 
Felles strategier om en koordinert bruk og utnyttelse av ressursene i regionen vil bidra til felles 
utvikling.  
 
Når man nå i tillegg har realisert et felles regionråd i Namdal, har man også et politisk system som kan 
ta ansvar for å følge opp aktuelle strategier. Forespørselen om å utarbeide en bioøkonomistrategi er 
imidlertid fra det brede samarbeidet, Partnerskap Namdal, hvor også Nord Universitet og Trøndelag 
Forskning og Utvikling er med i tillegg til kommunene i Namdal hvor også Osen kommune inngår samt 
Bindal kommune som assosiert medlem. 
 

 Oppdraget 
Partnerskap Namdal besluttet i sitt møte høsten 2016 å utarbeide en bioøkonomistrategi for 
Namdalen. Rammene for en slik strategi er at den skal 
 

 være mest mulig konkret 

 ha fokus på verdiskaping i næringslivet 

 identifisere og prioritere aktiviteter i og fra kommunene 

 utfordre virkemiddelaktørene og andre som kan bidra til vekst 

 utfordre FoU-/UoH-miljøer både i og utenfor Namdalen 

 
Strategiarbeidet skal involvere både kommuner og næringsliv for å sikre en god forankring. Det skal 
søkes samarbeid med relevante miljøer som Landbruk21Trøndelag, Arena Skog og NCE Aquatech 
Cluster. 
 
Trøndelag Forskning og Utvikling har hatt oppgaven med å utarbeide et forslag til strategi. 
Styringsgruppe for strategiarbeidet bestående av:  
 

 Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, FoU og innovasjon i Namdal Regionråd 

 Aina Hildrum, Nord Universitet 

 Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling 
 

 Fremgangsmåte 

Arbeidet er basert på dokumentstudier og informasjon fra følgende informanter. 
 

 Rapporter som omhandler bioøkonomi og mulig verdiskaping som en del av dette. Det mest 
sentrale dokumentet er Regjeringens bioøkonomistrategi  
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 Telefonintervjuer med 15 bedrifter i Namdalen med spørsmål om bedriftens aktivitet i og tanker 
omkring utvikling og vekst innenfor bioøkonomi. Dette er bedrifter som enten produserer 
biomasse og/eller har utviklet en foredling av biomasse/restråstoffer.  

 Workshop med temaet bioøkonomi i Namsos den 13. juni 2016. 21 personer deltok fra offentlig 
forvaltning og næringsaktører. Her var representanter fra sektorene landbruk, skogbruk, havbruk 
og «annet» (som hovedsakelig var reiseliv), reindrift og innlands jakt/fiske. Målet for workshopen 
var å gjennomføre en SWOT-analyse for alle sektorer gjennom grupper som var sammensatt av 
representanter for alle sektorene. Oppsummering av dette arbeidet er både kommentert i 
strategien og finnes som eget vedlegg til dette dokumentet. 

 Spørreundersøkelse til 72 personer i Namdalen (ordførere, rådmenn, kommunale fagledere samt 
utvalgte næringsaktører) med spørsmål om hva som burde prioriteres innenfor den enkelte sektor 
i arbeidet med bioøkonomi i Namdalen. Vi fikk svar fra 50 prosent, noe som er kommentert senere 
i dokumentet.  

 
I tillegg har temaet væt behandlet på flere møter i regi av Namdal Regionråd, Partnerskap Namdal og 
prosjektets styringsgruppe, både samlet og enkeltvis med medlemmene i styringsgruppen. 
 
Dataene fra arbeidet over er grunnlaget for de forslag til mål og innsatsområder som fremkommer. 

 

 Videre innhold i strategidokumentet  
Kapittel 2 går nærmere inn på hva bioøkonomi er og hva som er nasjonale og regionale føringer, 
initiativ og virkemidler. 
 
Kapittel 3 inneholder en gjennomgang av hva vi har å bygge på av ressurser, aktører og prosesser i 
Namdal. 
 
Kapittel 4 inneholder våre refleksjoner over innspilte momenter som grunnlag for våre forslag. 
 
Kapittel 5 inneholder et forslag til visjon, mål og innsatsområder med tilhørende forslag til aktiviteter 
for en bioøkonomisatsing i Namdal. 
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2. BIOØKONOMI 
I dette kapitlet går vi gjennom bioøkonomi som 
satsingsområde både internasjonalt og regionalt. 

 

 Bærekraft som begrep 
Bioøkonomi har kommet som et tydelig satsingsområde innen 
FN, EU, Norge og ulike andre regioner. I den norske 
regjeringens bioøkonomistrategi defineres bioøkonomi som et 
begrep som kan omfatte bærekraftig, effektiv og lønnsom 
produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske 
ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, 
materialer, kjemikalier, papir, tekstiler og andre produkter.  
 
Bærekraft defineres av Regjeringen til å omfatte miljø, 
økonomi og sosiale forhold. Bærekraft handler som kjent fra 
Brundtlandkommisjonen, om at utvikling for å tilfredsstille 
dagens behov, ikke må ødelegge for framtidige generasjoners behov. 

 

 Nasjonale og regionale føringer og virkemidler 
Regjerningens bioøkonomistrategi 2016 – «Kjente ressurser – uante muligheter» beskriver følgende 
overordnede mål 
  

- økt verdiskaping og sysselsetting  
- reduserte klimagassutslipp  
- mer effektiv og bærekraftig utnyttelse  

 
For å nå disse målene har Regjeringen definert 4 innsatsområder: 
 
Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder  

effektiv utnyttelse av ressursene, der avfall og sidestrømmer fra en verdikjede benyttes 
som ressurs i en annen 

Markeder for fornybare biobaserte ressurser  
regjeringen vil bidra til at markedet etterspør nye biobaserte produkter som erstatning for 
produkter basert på fossilt karbon 

Effektiv utnyttelse og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser  
økt fokus på den sirkulære økonomien og bidrag til økt foredling mot produkter med høy 
avkastning 

Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser 
Norge har et potensiale for økt produksjon og uttak av fornybar biomasse, men samtidig 
vil fokuset på bærekraft være stort 

 
Regjeringen har også pekt på naturbasert reiseliv som en integrert del av bioøkonomien. Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet (NMBU) er tildelt midler for et forskningsprosjekt med fire tema for 
casestudier – opplevelser, vill natur, turruter og arrangementer.  
 
Naturbasert reiseliv som utvikler og leverer produkter og tjenester i og av namdalsk natur vil være en 
naturlig del av Namdalens bioøkonomistrategi. En av utfordringene blir å utvikle denne sektoren på en 
bærekraftig måte.  
 

Naturbasert reiseliv  
– en naturlig del av strategien 
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Innovasjon Norge har en sentral rolle som virkemiddelaktør mot næringslivet. I Innovasjon Norges 
strategidokumenter finner vi at de ønsker å bidra til utvikling av et mer diversifisert og robust 
næringsliv i Norge og at norsk næringsliv tar konkurranseposisjoner innenfor de nye store 
markedsområdene bioøkonomien representerer. Oppsummert mener Innovasjon Norge det er 
spesielt 4 områder som bør være i fokus når Norge skal bygge seg opp innen bioøkonomi: 

 
 Økt produksjon og bedre utnyttelse av råvarer til tradisjonelle og nye produkter  

 Tverrsektorielt samarbeid og tverrfaglig kompetanseoppbygging. 

 Investeringer i ny teknologi, nasjonal industriell infrastruktur og næringsutvikling. 

 Markedsutvikling gjennom å engasjere og motivere forbrukerne og ved å stimulere industrielt 
markedssamarbeid. 

 
Innenfor disse områdene kan Innovasjon Norge bidra blant annet på følgende måte: 
 

 Stimulere innovasjonsprosesser i samspillet mellom råvareleverandører, teknologiutviklere og 
foredlingsindustri gjennom finansiering av regionale og nasjonale klynger og nettverk. 

 Risikoavlaste teknologiutvikling gjennom mange ulike tilskuddordninger, både tematiske og 
generiske. 

 Medinvestere i strategisk infrastruktur som pilot og demonstrasjonsanlegg i samarbeid med 
andre virkemiddelaktører. 

 Stimulere omstilling og investeringer i produksjon og foredlingsanlegg, for eksempel gjennom 
våre låneordninger. 

 Bevisstgjøre bedriftene om nye markeder gjennom rådgivning fra våre utekontor, studieturer 
og finansieringsordninger for markedsstrategier. 

 Profilere norske bedrifter og teknologimiljøer gjennom internasjonale samarbeidsrelasjoner, 
fellesarrangmenter, profileringsmateriell mm. 

 Veilede og koble bedrifter til EU’s ulike finansielle ordninger. 
 

Norges Forskningsråd er den andre hovedaktøreren på virkemiddelsiden. Forskningsrådet vil støtte 
prosjekter som kan gi økt produksjon, høsting og ressursutnyttelse i hele bredden av bioøkonomien. 
Denne bioøkonomisatsingen skal lede til at kunnskap, kompetanse og teknologi overføres fra én sektor 
til en annen. Forskning, utvikling og bruk av kunnskap og teknologi vil sette fart på overføringen. På 
den måten kan Norges avhengighet av fossile råvarer reduseres. 
 
Gjennom finansiering, møteplasser og rådgivning skal forskningsrådet legge til rette for at nye partnere 
finner hverandre, samarbeider og skaper nye handlingsmønstre, verdikjeder og produkter. Satsingen 
skal samtidig bidra til bred kunnskap om hvordan økt produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske 
ressurser påvirker arealbruk, økosystemer og naturmangfold. Kunnskap om hvordan klimautslipp og 
miljøforringelser kan reduseres, er også en del av dette. 
 
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT) skal bidra til å forsterke regionens 
konkurransemessige fortrinn og har for perioden 2016-2019 pekt på 3 overordnede perspektiver: 
bærekraft, mobilisering i hele regionen og samiske interesser. For næringslivet pekes det på prosjekter 
som muliggjørende teknologier, havrommet og det grønne skifte og bioøkonomi som temaområder 
som fondet vil støtte. For offentlig sektor har fondet valgt å ha spesiell fokus på kommunenes 
utfordringer. 
 
Det er også flere områder/regioner i Norge som, på samme måte som Namdalen, har satt bioøkonomi 
på kartet. I hovedsak er slike satsinger på fylkesnivå. Slik er det også i Trøndelag. Trøndelag 
fylkeskommune arbeider nå med å utforme strategi og handlingsplaner for innovasjon og verdiskaping 
i Trøndelag. TFoU og SINTEF har her levert et omfattende kunnskapsgrunnlag både generelt og for 
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landbruk spesielt.  Strategidokumentet ble vedtatt i desember 2017 og inneholder fem 
satsingsområder:  bioøkonomi, sirkulær økonomi, havrommet, smarte samfunn og opplevelsesnæring. 
Fire av disse kan hevdes å være relevant å støtte seg på for en bioøkonomisatsing i Namdal. Det er nå 
en prosess for å utarbeide tilhørende handlingsplaner. 
 
Når det gjelder regioner på lavere nivå enn fylker, er det få som har utarbeidet egne strategiplaner 
spesielt for bioøkonomi. Imidlertid foreligger det strategiske planer for deler av det som kan defineres 
inn under bioøkonomien, blant annet næringsplanen for Ytre Namdal med hovedfokus på havbruk. 

 

 Regionale initiativ 
En bioøkonomistrategi for Namdalen må ikke bare forholde seg til nasjonale og fylkesvise satsinger. 
Den må også koordineres mot og utnytte kraften fra andre større satsinger som berører regionen.  
 
Landbruk21Trøndelag 
Landbruk21Trøndelag er bygd på regionale og nasjonale politiske føringer. Programmet er en 
innovasjonsspissing av den nasjonale meldingen om landbruks- og matpolitikken (2011), samt 
Trøndelags landbruksmelding (2010) og dens tilhørende handlingsplan (2012). 
Landbruk21Trøndelag skal bidra til mer bærekraftige verdikjeder, både miljømessig, sosialt og 
økonomisk, basert på det trønderske landbruket. Utviklingen skal være kunnskapsbasert og bygge 
på samarbeid om innovasjon og gjennomføring av eventuell påkrevd forskning, utvikling og 
utdanning. 

 
Arena Skog 
Skognæringa i Trøndelag har valgt å satse på fornyelse som grunnlag for ny vekst gjennom å 
samarbeide. Næringen valgte, etter 12 års samarbeid, å satse på et løft. ARENA SKOG-prosjektet 
er et fundament for omstillingen og for å posisjonere klyngen som en nøkkelaktør for det grønne 
skiftet.  
Hovedmålet for prosjektet er maksimere klyngens verdiskaping gjennom å ta ledende posisjoner i 
nasjonale og internasjonale vekstmarkeder. Skognæringa i Trøndelag skal ta en ledende rolle 
innen utviklingen av bioøkonomien. 

 
NCE Aquatech Cluster 
Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster Programme.  
Klyngens fokusområde - bærekraftig matproduksjon i sjø - samt deltakernes tyngde og felles 
ambisjoner mot et internasjonalt marked, ga klyngen status som NCE-prosjekt sommeren 2016. 
Flere namdalske aktører er deltagere. 
Gjennom NCE-prosjektet skal klyngen jobbe for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den 
norske havbrukssektoren, gjennom: 
 

 Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon 

 Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier 

 Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050 

 
Kompass 2030 
Prosjektet er et partnerskap for forskning i Trøndelag med faglig fokus på bioøkonomi og 
finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune.  
Prosjektets overordnede målsetting er: Styrket posisjon til næringsvirksomheter og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner i Trøndelag utenom Trondheim i forhold til oppnådd nasjonal og 
internasjonal næringsrettet forsknings-finansiering med fokus på verdiskaping. Deltagere i 
samarbeidet er Nord universitet, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Trøndelag Forskning og 
Utvikling og Sintef.  

https://www.innovationclusters.no/
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Det kan også nevnes en rekke satsinger i næringslivet med sterk relevans for bioøkonomi i Namdalen. 
Midtre-NamdaI Avfallsselskap (MNA) som er 
kommunens verktøy for avfallshåndtering er ett 
eksempel på en aktør som har satt fokus på sirkulær 
økonomi – gjenbruk og verdiskaping. Innenfor 
tradisjonell landbruksindustri kan nevnes sentralisering og opprusting av slakteri og meieri på 
strekningen Steinkjer-Orkanger. Innen havbruk kan nevnes en sterk satsing på Hitra/Frøya. Vel så viktig 
å nevne er fornying av næringslivet innen bioøkonomien. Her er Biokraft Skogn og Ecopro Verdal 
eksempler på nye anlegg for utnyttelse av biomasse og restråstoffer for produksjon av biogass og 
flytende gjødsel. 
 
Et av satsingsormådene i bioøkonomien er økt produksjon av biomasse fra landbruk og skogbruk. 
Tilførsel av mineraler til landbruksarealene kan være ett av elementene. Noen vil mene at utvinning 
av noen av disse mineralene fra bergverksindustrien kan være en løsning, men vi har valgt å ikke ta inn 
dette som del av Namdalens strategi for bioøkonomi.  

MNA har fokus på sirkulær økonomi 
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3. RESSURSER, AKTØRER OG PROSESSER I NAMDALEN 
I dette kapitlet går vi kort gjennom sentrale ressurser, aktører og hvordan disse har blitt involvert i en 
prosess for å utvikle bioøkonomistrategier for Namdal. Gjennomgangen her er kortfattet mens mer 
detaljer finnes i et eget Kunnskapsgrunnlag og andre dokumenter om gjennomførte undersøkelser i 
Namdal. 

 

 Bioøkonomi i Namdalen 

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. 
 
Næringslivet i Namdalen er i stor grad basert på fornybare naturbaserte ressurser, og det er utallige 
aktører i Namdalen innenfor bioøkonomien. Vi har aktører innenfor alle sektorer som enten driver 
produksjon, høsting eller foredling av biologiske ressurser (biomasse). I tillegg har vi flere virksomheter 
som yter ulike servicetjenester til de samme aktørene. 
 
Tradisjonelt landbruk er bioøkonomi og Namdalen har pr juni 2016 2788 aktive driftsenheter innen 
jordbruk. Namdalsk landbruk omfatter utøvere som er engasjert innen alle former for tradisjonell 
produksjon – det være seg produksjon som melk, kjøtt, korn, grovfor eller grønnsaker. Mesteparten 
av produksjonen går ut av regionen for foredling, men vi har Synnøve Finden i Namsos som foredler 
melk fra Namdalen og vi har to anlegg for foredling av korn. Innenfor primærproduksjonen har vi 
utøvere som har satset på nye produksjonsformer i form av økologisk drift, vi har utøvere som satser 
på tilleggsnæringer i form av reiseliv som jakt og fiske. Som eksempel på slik drift kan vi nevne 
Gløymem Gård i Overhalla. Det er etablert et andelsbruk kombinert med økologisk drift, Dun 
Andelslandbruk, i Fosnes kommune. Vi har flere bruk som satser på foredling av sine egne råvarer som 
for eksempel Skånali Gårdsysteri i Røyrvik, Kystlam i Rørvik og Li-Snadder i Lierne.    
 
I tillegg til produsentene og de som også satser på videreforedling i ulike variasjoner har vi i Namdalen 
en omfattende aktivitet knyttet til serviceindustrien til landbruksnæringen. Dette spenner fra den 
største aktøren Felleskjøpet til entreprenører som tilbyr tjenester innenfor dyrking og høsting. 
 
Skogbruk er bioøkonomi og Namdalen er rik på skogressurser. Vi har mange aktører som tar ut tømmer 
av sine eiendommer kombinert med annen aktivitet. Slik aktivitet kan være tradisjonelt landbruk eller 
også tilbud innen reiseliv, og da spesielt jakt og fiske. Foredling av ressurser fra skogen har vi hatt i 
Namdalen i mange tiår. I dag er Moelven Van Severen den største aktøren, men vi har også en del 
mindre sagbruk som satser på nisjeprodukter. Aavatsmark Sag på Høylandet er en slik aktør. Også 
innenfor skogbruket har vi virksomheter i Namdalen som tilbyr tjenester innen transport og som 
hogstentreprenører. Namdalseid Skogservice er en aktør innen dette feltet.  
 
Havbruk er bioøkonomi og er en stor og voksende næring også i Namdalen. Vi har flere aktører innen 
tradisjonell oppdrett av laks, og det finnes slakteribedrifter og filetproduksjon. I tillegg har vi 
produsenter av settefisk (som Namdal Settefisk), og produserenter av rognkjeks til bruk i kampen mot 
lakselus (som Namdal Rensefisk). Størstedelen av slaktet oppdrettslaks sendes ut av regionen for 
videre foredling, men vi har en aktør, Vital Rørvik, som foredler restråstoff i form av slakteriavfall og 
avfall fra filetproduksjon til høyverdi fiskeolje. Havbruk gir også grunnlag for en betydelig aktivitet i 
Namdalen i form av ulike servicetjenester til sektoren som frakt av fisk i brønnbåter, service på de 
tekniske anleggene både på sjø og land. Som eksempel på aktører innen servicefeltet kan nevnes 
Nærøysund Aquaservice, AQS og Norsk Fisketransport.  
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I tillegg til de 3 store sektorene har vi aktører innenfor begrepet bioøkonomi som reindrift og 
videreforedling av dette råstoffet. Størsteparten av Namdalen inngår i Nord-Trøndelag 
reinbeiteområde, men Nordland reinbeiteområde strekker seg også inn i nordre del av Namdalen.  
 
Her er Li-Vilt i Lierne den største aktøren som i tillegg til foredling tilbyr slaktetjenester ved et mobilt 
slakteri som betjener et marked også utenfor Namdalen. 
 
Naturbasert reiseliv er bioøkonomi og er et satsingsområde i Namdalen. Visit Namdalen er et av 
destinasjonsselskap for de kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som 
har interesse knyttet til reiseliv og reiselivsutvikling i Namdalen. Som eksempel på reiselivsaktører kan 
nevnes Norway Nature i Flatanger med tilbud innen ørnesafari, Explore Ytre Namdal i Nærøy med 
opplevelsesturer på sjøen som sitt spesialfelt og Namsskogan Familiepark som en kombinert dyre-
/aktivitetspark. 
 
Restråstoff er et viktig element i en sirkulær økonomi, hvor målet er økt utnyttelse av biomasse og 
mindre avfall. Midtre-Namdal Avfallsselskap er et eksempel på en aktør som bidrar til at 
husholdningsavfall blir brukt som energikilde. Namdal Tankrens i Grong er en annen aktør i 
bioøkonomien, som foredler husholdningsslam til jordforbedrings-/gjødselprodukter. 
 

 Ressurser og aktører  
 
Namdalen har store naturressurser som man bør kunne utnytte bedre i en bioøkonomistrategi. Figuren 
nedenfor illustrerer hvilke sentrale områder, ressurser og aktører man har, og at disse må samhandle 
bedre for å oppnå ønsket utvikling. 
 

 
 

Figuren trekker fram fire tradisjonelle hovednæringene jordbruk, skogbruk, havbruk og fiske/fangst og 
behov for økt samhandling for disse. Det er også flere miljøer i Namdalen som også bør involveres i en 
bioøkonomisatsing. En av de kan f.eks. være bioteknologi. 
 
Norge og Namdalen har et fortrinn i tilgang på rent vann, ren energi og et potensiale for økt 
biomasseproduksjon og verdiskaping knyttet til dette ut fra naturressurser. Det mest kjente 
utviklingspotensialet ligger i å utnytte sjøarealet til å øke sjømatproduksjonen. Her er det en rekke 
sentrale aktører fra Osen/Flatanger i sør til Leka i nord som satser på økt tradisjonell produksjon, nye 
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arter og det å utvikle spesialiserte tjenester for en mer bærekraftig produksjon. Et eksempel på det 
siste er selskaper med fokus på lakselusbehandling. 
 
Innen jordbruk, skogbruk og bruk av utmark er det store arealer i Namdalen som kan brukes mer 
optimalt i en bioøkonomistrategi slik at det også kan realiseres næringsutvikling innen både 
småskalaproduksjon og mer foredlingsindustri.  
Innen fornyelse av næringslivet, trengs økt samhandling. Næringsaktører i Namdalen er like 
tradisjonelle som for øvrig i verden. Fokuset har, generelt sett, i stor grad vært egen drift og produksjon 
uten spesielle satsinger på fornyelse innen nye produkter. Skal man klare å utvikle nye biobaserte 
produkter trenger man økt samhandling og bruk av eksisterende kunnskap samt utvikle ny kunnskap 
på nye områder.  
 
Bioøkonomien kan synes å ha et hovedfokus på 
resirkulasjon og ny/bedre utnyttelse av restråstoff, 
samhandling og kobling mellom verdikjeder samt 
bærekraft i retning en mer sirkulær økonomi. Dette kan 
innebære at mer tradisjonell biomasseproduksjon får 
mindre fokus, men for Namdalen vil produksjon av biomasse være en viktig faktor også i fremtiden.  
 
Namdalen har relativt stor biomasseproduksjon innen alle sektorer og dette vil være et viktig grunnlag 
i de strategiske valg som skal gjøres. Det antas at potensiale for økt produksjon/uttak av biomasse kan 
være stort. Derimot har Namdalen relativt lite foredling av egen biomasse. Her kan det være behov for 
et samarbeid på tvers av sektorer, for å få opp produkter med høyt innovasjons- og 
verdiskapingspotensiale. 
 
Bioøkonomiens verdipyramide (kaskadeprinsippet) vektlegger best mulig utnyttelse av biomassenes 
verdi. Produkter høyere opp i pyramiden vil ha større verdi enn produkter lavere ned, men vil samtidig 
produseres i mindre volum. Kaskadeprinsippet innebærer at man trakter etter å benytte råvaren til 
mest mulig verdifulle produkter først. 
 

 
 
Ved bruk ny kunnskap om foredling og prosessering av råstoffer og restråstoffer fra både land og hav 
vil det utvikles nye produkter som innsatsfaktorer på alle nivå i verdipyramiden. Noen sentrale aktører 

Namdalen har stor produksjon av 
biomasse, men lite foredling! 
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i Norge i dag er Borregaard, Nutrimar, FMC Health and Nutrition, Biotec Pharmacon. Et eksempel i 

Namdalen, Vital Rørvik AS, er produksjon av høyverdi fiskeolje basert på avfall fra oppdrettsbransjen. 

 

 Prosessen mot en strategi 
Det er gjennomført flere møter i regionrådet for innspill til arbeidet frem mot en strategi. Under 
næringsnettverket i Namdalen sin samling på Rørvik 9. februar 2017 ble temaet drøftet. 
 

3.3.1 Workshop 

Prosjektet tok initiativ til å gjennomføre en workshop med inviterte deltagere fra både næringsliv og 
offentlig forvaltning. Det ble etablert arbeidsgrupper som var sammensatt av personer fra ulike 
sektorer og målet var å gjennomføre en SWOT+ -analyse av hovedsektorene landbruk, skogbruk, 
havbruk og «annet» som omfattet reiseliv, reindrift, innlandsfiske. Det ble gode diskusjoner i gruppene 
og arbeidet sammenfattes i følgende oversikt over stikkordene som fremkom. Samlet oppstilling av 
alle momenter fremgår i eget vedlegg. 
 
Et sammendrag av denne SWOT+ -analysen gir oss noen føringer på hva som oppfattes som interne 
styrker og interne svakheter innenfor den enkelte sektor: 
 

Interne styrker  Interne svakheter 

Reindrift, innlandsfiske, turisme og annet 

Høy kunnskap i befolkningen på høsting 
av naturressurser 
Natur- og kulturlandskap med høy verdi 
Uutnyttet og tilgjengelig natur 

 Usynlige tilbud/utilgjengelig 
Manglende kunnskap på kobling mellom 
produksjon og foredling 
Ser ikke muligheten når verdifulle 
ressurser er så nært oss til daglig 

   

Jordbruk 

Mulighet til å øke 
produksjonskapasiteten 
Store areal 
Kompetente bønder 
Stor spennvidde fra jord til kyst 
Aksept for å tørre å prøve noe nytt 

 Mye strukturendringer (beiteareal) 
Lange avstander – transportkostnader 
Lav grad av industriell bearbeiding 
Liten kontakt med sluttmarkedet 

   

Skogbruk 

Skognæringa i Namdalen er en del av en 
komplett verdikjede med stor 
produksjon 
Stor og positiv interesse for 
skognæringa 

 Liten innovasjonsevne i næringa, mangler 
både personalressurser og kapital 
Manglende helhetlig samfunnstenkning 
(f.eks bruk av tre i bygg, faglige konflikter 
om klima (miljø osv) 

   

Havbruk 

Lokalt eierskap 
Kompetent tilsynsmyndighet 
Uutnyttet potensiale i havrommet 

 Ressurskunnskap 
Interessemotsetninger 
Risikoaversjon, sårbarhet 
Samarbeid på tvers av sektorer 

 
Oppsummering av styrker og svakheter 
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Innenfor sektoren «reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske» er det en oppfatning av at befolkningen har 
en generelt høy kunnskap om høsting/bruk av naturressursene. Samtidig oppleves manglende 
kunnskap om kobling mellom produksjon og foredling som en utfordring.  
 
Det bør være gode muligheter for økt produksjon innen namdalsk landbruk. Utvikling av ny kunnskap 
om både utnyttelse av arealer og dyrking av nye vekster. Utfordringen er en svært lav grad av 
industriell bearbeiding. 
 
Det oppleves en stor og positiv interesse for skognæringa, men kunnskap og kapital er flaskehalser for 
innovasjon og utvikling. 
 
I Namdalen er det et uutnyttet potensiale i havrommet som fordrer økt FoU og bioprospektering. 
Samtidig oppleves det noen interessemotsetninger og i noen grad et sviktende omdømme som kan 
imøtegås med øke kunnskapen om og forståelse for næringen. 
 
Fra møtet kan det trekkes frem følgende beskrivelser av sentrale muligheter og trusler: 
 

Eksterne muligheter  Eksterne trusler 

Reindrift, innlandsfiske, turisme og annet 

Opplevelsesbasert turisme bygd på 
eksisterende og historisk næringsliv 
Naturressurser kan ikke sentraliseres 
Kartlegge hva vi sender ut av Namdalen i 
dag til foredling, og som vi evt. kan 
foredle selv 

  

   

Jordbruk 

Innovasjon  
Økt lokal foredling 
Lær av de beste 
Samhandling med blå sektor – gjødsel, 
samdrift, biorest 

 Flukt fra næringa – mangler interesse – 
generasjonsskifte 
Interesserte aktører får ikke mulighet – 
mangler kapital 
Kjedemakt, avstand til marked, 
distribusjon 
Internasjonale og nasjonale 
rammebetingelser – tollvern 
Nedbygging av jord 
Vi har det bra nok – mangler tiltaket for å 
gjøre noe 
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Skogbruk 

Finne og utnytte krysskoblinger mellom 
ulike verdikjeder, spesielt havbruk og 
skogbruk 
Mer produktdifferensiering (diff. både 
på råvarer og produkt) 
Hente inn internasjonal kompetanse 

 Mindre forskningsmidler til blå/grønt 
samarbeid 
Skogsareal blir brukt til annet enn 
skogbruk, f.eks. beitemark (pga økonomi 
og langsiktighet i investering i planting) 

   

Havbruk 

Økt foredling 
Dyrke nye arter: alger/tare, oppdrett, 
fangst/høsting 
Kobling blå/grønn 
Videreutvikle lokale forskningsmiljøer – 
tiltrekke seg nye 

 Sykdom/forurensning 
Manglende bærekraft 
Forvaltning 
 

 
Oppsummering av muligheter og trusler 
Innenfor reiseliv, reindrift og innlands- jakt/fiske oppfattes det å være et behov for 
kompetansebygging/utdanning. Økt samhandling kan motvirke effekten av små aktører spredt over 
hele regionen  
 
Kunnskap og rådgivning innen landbrukssektoren kan gi muligheter for økt lokal foredling. 
Generasjonsskifter og tilgang til kapital kan være en trussel mot å opprettholde og utvikle næringen 
 
Skognæringen kan øke sin verdiskaping gjennom produktdifferensiering – råvare/produkt fra ulike 
regioner kan ha ulik anvendelse og verdi. Nedbygging av skogsareal for raskere avkastning kan være 
en utfordring 
 
Oppdrett, fangst/høsting og foredling av nye arter fra havrommet kan gi økt lokal verdiskaping. 
Trusselen kan være manglende løsninger på sykdom/forurensning 

 

3.3.2 Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av både offentlige og private aktører. 
Spørreskjema ble sendt ut til 79 personer. Formålet med undersøkelsen var å få innspill på hvilke 
områder og hvilke tema som er de viktigste i arbeidet med å utvikle en bioøkonomi i Namdalen. 
Resultatet av undersøkelsen er vedlagt dette notatet.  
 
Vi har mottatt svar fra 38 respondenter og disse har i stor grad sammenfallende syn på hvilke 
områder/tema som er viktige: 

- Utvikle samhandling mellom næringsaktører og forskningsmiljøer 
- Utnytte restråstoffer til verdiskaping 
- Regionale satsinger på rekruttering innen landbruksrelatert sektor. 

 
Vi spurte også om hvilke områder det var ønskelig å få økt kunnskap om i relasjon til bioøkonomi. De 
viktigste punktene som kan trekkes fram er: 

- Økt kunnskap om relevante kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt 
- Økt kunnskap om restråstoffer fra landbruk og skogbruk. 
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-  
 

4. REFLEKSJON OVER INNSPILTE MOMENTER 

Under trekkes fram de mest markante trekkene fra datamaterialet. 
 
Samhandling med kunnskapsmiljøer og bruk av kunnskap 
Det er gjennomgående at kontakten mellom namdalske næringsaktører og forskningsmiljøer er 
tilnærmet fraværende. Det finnes eksempler på samhandling med relevante miljøer, men for de aller 
fleste SMB-er i Namdalen er det lite fokus på og bruk av forskning. Både workshop og 
spørreundersøkelse har stort fokus på bruk av kunnskap.  
 
I den grad man kjenner miljøene innenfor både UoH- og FoU-sektoren har bedriftene liten eller ingen 
kunnskap om hva den enkelte institusjon kan bidra med. Det å ta kontakt med slike miljø oppleves i 
noen grad som vanskelig.  
 
Mer kunnskapsbruk og samhandling mellom kunnskapsmiljøene og samfunnet er et område som kan 
forbedres og bør stimuleres. 
 
Utnyttelse av restråstoff (avfall) 
Mange næringsaktører innenfor tradisjonell foredling av namdalske råstoffer opplever avfall som en 
utfordring og en kostnad. Bedriftene melder at de i noen grad har etablert levering av restråstoff 
(avfall) til mottakere utenfor Namdalen, men at det gir liten eller ingen merverdi i egen virksomhet.  
Utfordringene er enten at egen mengde restråstoff er for liten til å tenke utnyttelse eller også er 
etablering av ny virksomhet basert på restråstoffer i egen virksomhet ikke ønskelig av ulike årsaker.  
Her ligger det et potensial i å utvikle tenking rundt restråstoffer fra flere aktører på tvers av 
tradisjonelle sektorgrenser.   
 
Rekruttering og tilflytting 
I enkelte områder av Namdalen er gjennomsnittsalderen innenfor landbruket «faretruende» høy. Det 
er en utfordring å få unge voksne til å flytte hjem for å overta familiegården. En av forutsetningene for 
økt tilflytting er gode rammevilkår for å leve og bo i Namdalen – bolyst. Spesielt spørreundersøkelsen 
har fokusert på rekruttering som en utfordring. 
 
Kunnskap om bioøkonomi 
Bioøkonomi som begrep og verdiskaping innenfor bioøkonomien er i noen sammenhenger fremholdt 
som fremtidens løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Dette innebærer at kunnskap om 
bioøkonomi må inn i skoleverket på et så tidlig stadium som mulig. Økt forståelse for og interesse i 
tema som grønt skifte, bioøkonomi og bærekraft kan føre til at flere tar utdanning i denne retning og 
at nye gründere ser mulighetene – også i Namdalen. 
 
Oppfølging 
En strategiplan vil være et levende dokument som vil påvirkes av den generelle samfunnsutviklingen 
generelt og spesielt utviklingen innenfor næringslivet. Dette innebærer at strategien som sådan, men 
spesielt innsatsområdene, bør tas opp til revisjon med jevne mellomrom.  
Namdal Regionråd bør, etter vår mening, vurdere å beslutte noen målbare ambisjoner med strategien. 
Slike mål kan f.eks være sysselsetting, nyetableringer, «Namdalske» forskningsprosjekter.   
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5. STRATEGIER OG HANDLINGSPLANER 
 
I dette kapitlet beskrives et forslag til visjon og strategier for en bioøkonomisatsing i Namdalen. 
Forslaget stopper med forslag til delmål og aktiviteter/handlinger som bør settes i gang. Hvem som 
har oppfølgingsansvar og hvilke økonomiske ressurser man bør bruke til ulike aktiviteter, må defineres 
nærmere på et senere tidspunkt. 
 

 Visjon for arbeidet med bioøkonomi 
En aktuell visjon for bioøkonomistrategien i Namdalen kan være:  

 
Namdalen - en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i Norge  

 
Visjonen gjenspeiler muligheter til vekst i verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting gjennom å satse 
på bioøkonomi, dvs. økonomisk produksjon basert på fornybare ressurser der bærekraft innen 
økonomi, miljø og sosiale faktorer må avveies mot hverandre på en mest mulig optimal måte: 
 
Økonomisk bærekraft kan være å utvikle mer lønnsom produksjon i dag uten å gå på bekostning 
av framtidig lønnsomhet.  
Miljømessig bærekraft kan her være å utvikle produksjon med mer effektiv bruk av ressurser og 
mindre avfall og utslipp.  
Sosial bærekraft kan gjelde velstandsutvikling i spesielle regioner og grupper.  

 

 Mål og innsatsområder 
Hovedmålet for strategien er: 
 

Økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomien i Namdalen 

 
De innsatsområdene vi foreslår, med tilhørende handlinger/tiltak, er bygd på sterkt internasjonalt og 
nasjonalt fokus på bioøkonomi, et sterkt ressursgrunnlag i Namdalen og en prosess for å kartlegge og 
skape næringsutviklingsmuligheter som Region Namdal og det offentlige kan bidra til å realisere: 
 
Innsatsområde 1: Bidra til generell økt kompetanse om bioøkonomi 

 Fra ABC til PhD – utforme program for bioøkonomi i skoleverket i samhandling mellom UoH, 
næringsliv, vgs. og barnehage/grunnskole. 

 Økt kunnskap om bioøkonomi i Namdalen 

 Følge opp andre kompetansebehov i næringslivet. 

 Følge opp generasjonsskifter i jordbruket og mulige tiltak 

 Workshops, informasjonsmøter lokalt og regionalt. 

 Øke synlighet og profilering for bioøkonomi i regionen med bl.a. et eget nettsted med nyheter 
om regionens bioøkonomi.  

 
Innsatsområde 2: Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Namdalen 

 Kartlegge og øke kunnskapen om tilgjengelig biomasse og restråstoff. 

 Analysere verdiskapingsmuligheter knyttet spesielt til restråstoff. 

 Utfordre og involvere næringslivet i lærings- og utviklingsnettverk. 

 
Innsatsområde 3: Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle produkter  

 Øke kunnskapen om verdiskapingsmuligheter med analyser og det å bringe inn 
spisskompetanse utenfra. 
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 Stimulere til økt lokal foredling. 

 
Innsatsområde 4: Optimalisere produksjon og ressursutnyttelse av biomasse  

 Økt kunnskap og læring om produksjon og produksjonsarealer. 

 Økt samhandling ved å kople verdikjeder, bransjer og kunnskapsmiljøer. 

 Effektiv infrastruktur 

 
Innsatsområde 5: God tilrettelegging for nye næringer 

 Økt kunnskap om arealverdier og hvordan bruken av de kan optimaliseres. 

 Utvikle arealpolitikk som stimulerer bioøkonomiutviklingen i regionen. 

 Utvikle offentlig innkjøpspolitikk som stimulerer til bruk av biobaserte produkter og tjenester. 
 
Innsatsområde 6: Bidra til å økt kunnskap og forskning innenfor bioøkonomi i og for Namdalen 

 Arrangere møteplasser mellom næringsliv og relevante forskningsmiljøer. 

 Bevisstgjøre næringsliv med potensielt behov for forskning. 

 Bidra til å koble næringslivets behov med aktuelle forskningsmiljø. 

 
Innsatsområde 7: Stimulere innovasjon og entreprenørskap 

 Avklare arbeidsfordeling og mulighet for spesialisering innen bioøkonomi for 
veiledningsapparatet.  

 Stimulere og følge opp initiativ og muligheter for ny produksjon. 

 Påvirke sentrale myndigheter til å komme med økonomiske virkemidler for biobaserte 
løsninger herunder risikokapital til pilotanlegg og investeringer. 
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Visjon, hovedmål og innsatsområder er illustrert i figuren nedenfor. 

 
  

Namdalen – en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i 
Norge 

Visjon 

Økt verdiskaping og sysselsetting  
innen bioøkonomien i Namdalen 

Mål 

Økt kompetanse om bioøkonomi

Utnytte større del av biomassen

Øke verdien av biomassen

Optimalisere produksjon

Tilrettelegging for nye næringer

Mer relevant forskning for 
Namdalen

Stimulere til innovasjon og 
verdiskaping

Innsatsområde 1 

Innsatsområde 2 

Innsatsområde 3 

Innsatsområde 4 

Innsatsområde 5 

Innsatsområde 6 

Innsatsområde 7 
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6. VEDLEGG 
 

 Workshop 
 
 
 
 
 
 

OPPSUMMERING 
 

WORKSHOP 
 

13.06.2017 i Namsos  



TFoU-arbeidsnotat 2018:110  20 Bioøkonomi i Namdalen 

SWOT + Alle 

De viktigste interne forhold i Namdalen 

Interne styrker 
Beskrivelse 

 
Landbruk 
- Mulighet for å øke produksjonen i 

landbruket 
- Store arealer, kompetente bønder 
- vilje til nytenking 
- kompetansemiljøer 
Skogbruk 
- komplett verdikjede i Trøndelag 
- stor og positiv interesse for næringen 
- stor satsing på infrastruktur 

(skogsbilveier) 
Havbruk 
- lokalt eierskap 
- nasjonalt ledende 
- kompetent tilsynsmulighet 
- uutnyttet potensiale i havrommet 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- høy kunnskap på høsting av 

naturressurser 
- natur- og kulturlandskap med høy verdi 
- uutnyttet, tilgjengelig natur 
 
 

Tiltak for å utnytte 

 
Landbruk 
- utnytte arealer – nye vekster 
- økt kunnskap om blå sektor/samarbeid 
- innovasjon inn i skoleverket 
-  
Skogbruk 
- samarbeid med og utnytte Arena Skog 
- kompetanseheving – prod.utvikling – 

bruk av tre i bygg 
-  
Havbruk 
- Økt FoU i hele verdikjeden 
- samarbeid på tvers av sektorene 
- bioprospektering 
- overføringsverdi – industri – småskala – 

kompetanseoverføring 
- investere i/utvikle andre relaterte 

næringer/aktivitet i regionen 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- balanse mellom økt 

kommersialisering/lokal kunnskap 
- uberørt natur og opplevelser som 

merkevare 
- nettverk på tvers må bygges 

 

De viktigste interne forhold i Namdalen 

Interne svakheter 
Beskrivelse 

 
Landbruk 
- mange strukturendringer (beiteareal) 
- lange avstander 
- dårlig utnyttelse av husdyrgjødsel 
- lav grad av industriell bearbeiding 
- liten kontakt med sluttmarkedet 
Skogbruk 
- liten innovasjonsevne/-vilje 
- lite foredling, svak på industri (unntatt 

Van Severen og noen mindre) 
- manglende helhetlig miljø-

/samfunnstenking 
- lite nyplanting, dårlig ungskogpleie, 

dårlige rammebetingelser 
Havbruk 
- Manglende ressurskunnskap 
- interessemotsetninger – omdømme 
- Sårbarhet 
- lite samarbeid på andre sektorer 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- mange små tilbydere/fragmentert 

aktørbilde 
- usynlige tilbud/utilgjengelig 
- ser ikke mulighetene når verdifulle 

ressurser er så nært oss til daglig 

Tiltak for å utbedre 

 
Landbruk 
- utnytte husdyrgjødsel 
- politikk og virkemidler 
- finne iverksetterne – gründerne 
- videreforedling av f.eks kasserte 

gulrøtter 
- utnytte markedet for lokal mat 
- samspill næring og landbruk i 

kommuneforvaltningen 
Skogbruk 
- økt fokus på bruk av tre 
- industrialisering 
Havbruk 
- FoU-generelt 
- regional kystsoneplan 
- skape forståelse – økt kunnskap om 

næringen 
- evaluere dagens regelverk – eks. 

fiskebenmel 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- private og offentlige aktører må 

samarbeide 
- kompetanseheving 
- nettverk og samarbeid – leverandører for 

hverandre 
- gjennomgående markedsføring på tvers 

av bransjer 
 

SWOT + Alle 

De viktigste interne forhold i Namdalen 
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Eksterne muligheter 
Beskrivelse 

 
Landbruk 
- innovasjon 
- økt lokal foredling 
- lær av de beste 
- samhandling med andre sektorer 
Skogbruk 
- samhandle med andre sektorer – 

spesielt havbruk 
- produktdifferensiering – råvare/produkt 
- hente internasjonal kompetanse 
Havbruk 
- økt foredling 
- nye arter – oppdrett, fangst/høsting, 

foredling 
- kobling blå/grønn 
- videreutvikle lokale forskningsmiljøer – 

tiltrekke seg nye 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- opplevelsesbasert turisme 
- naturressurser kan ikke setraliseres  
- økt kompetanse/bevissthet innenfor 

bioøkonomien 
- kartlegge hva vi sender ut av Namdalen 

til foredling som vi evt. kan foredle selv 
 
 
 

Tiltak for å utnytte 

 
Landbruk 
- rammebetingelser for økt matproduksjon 
- forvaltninga/rådgivermiljøer for 

verdiskaping utover primærproduksjon 
- tilskudd til foredling av lokale råvarer 
Skogbruk 
- læring av andre – Interreg med Sverige 
- offentlig politikk – bruk av tre 
- bioøkonomi som grunnlag for ny industri 

(ref Sverige) 
Havbruk 
- FoU 
- markedskunnskap 
- nye aktører – gründere, investorer, 

virksomheter – lokale og andre 
- etablere pilot for samhandling blå/grønn – 

Val vgs 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- etablere arenaer for samarbeid 
- handlingsplaner 
- utdanning – Nord universitet? 
 

 

De viktigste interne forhold i Namdalen 

Eksterne trusler 
Beskrivelse 

 
Landbruk 
- flukt fra næringa – generasjonsskifte 
- interesserte brukere får ikke mulighet 

pga kapitalmangel 
- kjedemakt, avstand til markedet, 

distribusjon 
- internasjonale og nasjonale 

rammebetingelser – tollvern 
- nedbygging av jord 
- vi har det for bra – mangler tiltaket for å 

gjøre noe 
Skogbruk 
- mindre forskningsmidler til utvikling – 

blå/grønt-samarbeid 
- skogsareal blir brukt til andre formål pga 

økonomi – langsiktighet for avkastning 
Havbruk 
- sykdom/forurensning 
- manglende bærekraft 
- forvaltning 
- omdømme 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- spredte aktører som ikke samarbeider 
- næringsaktører ser ikke umiddelbart den 

økonomiske nytten 

Tiltak for å utbedre 

 
Landbruk 
- offentlig finansiering for å supplere privat 

kapital 
- rekruttering til næringa 
Skogbruk 
- scenario – utrede trøndersk skogbruk 

uten Norske Skog 
Havbruk 
- kombinere verdikjeder - FoU 
Annet (reiseliv, reindrift, innlands- jakt/fiske 
- samarbeidsarenaer 
- næringslivet må aktivt med i 

strategiarbeidet 
- sortere/analysere konfliktområder 
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 Spørreundersøkelse 
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Svar status 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 79 

Ikke svart 43.0% 

Avvis t  2.5% 

Ufullstendig 6.3% 

Gjennomført 48.1% 

 
 

 
Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen sjømatrelatert produksjon (fiskeri, havbruk og 
relatert industri)? 

 
 

100%  
 
20.0%  20.6%  23.5% 

 
11.4%  11.8%  8.8% 

 
75% 

 

 
 

50% 

 
 
25.7% 

 
 
14.3% 

 

 
 
 
47.1% 

 
 
 
32.4% 

 

 
45.7% 

 
 
 
52.9% 

 
 
 
 
73.5% 

 
 

25% 
 

 
 

0% 

17.1% 

 
8.6% 

 
14.3% 

 
a) Avsette nye 

arealer til havbruk 

 

 
17.6% 

 
8.8% 

 
b) Utnytte 

eksisterende arealer 
for oppdrett bedre 

23.5% 
 

 
11.8% 

 
 
c) Bygge ut kaier og 

tilknytta areal for 
sjømatrelatert 

aktivitet på land 

 
31.4% 

 

 
 
 
d) Bygge ut veier og 
transportinfrastruktu 

r 

 
 

32.4% 
 

 
 

e) Utvikle 
samhandling mellom 
produksjonsbedrifter 

i regionen 

 
 

 
14.7% 

 
f) Utvikle 

samhandling mellom 
bedrifter og 

forskningsmiljø 

 

 
Total  35 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 

Grafen fortsetter på neste side 
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Grafen fortsetter fra foregående side  

 

 

 
Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen sjømatrelatert produksjon (fiskeri, havbruk og 
relatert industri)? 

 
 

100%  
14.7%  15.2%  11.8% 

 
 
25.0% 

 

 
15.2%  15.2% 

 
75% 

 

 
 

50% 
 

 
 

25% 

 

 
 
44.1% 

 
 
 
 
26.5% 

 
 
 
 
60.6%  67.6% 

 

 
 
 
 
53.1% 

 
24.2% 

 
 
 
30.3% 

 

 
 
42.4% 

 
 
 
12.1% 

 

12.1% 
 

11.8% 
12.1% 

0% 

 

 
20.6% 

 
9.4% 
 

9.4% 

21.2%  18.2% 

 
9.1% 

g) Utvikle 
leverandørbedrifter  i 

regionen 

h) Utvikle ny 
produksjon innen 

foredling 

i) Utnytte 
restråstoff til 
verdiskaping 

j) Utvikle 
markedskunnskap 

k) Utvikle relatert 
reiseliv, jakt/fiske 

l) Regionale 
satsinger på 

rekruttering til 
næringen 

 

 
Total  35 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 
 
 

Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen jordbruksrelatert produksjon (plante- og 
husdyrproduksjon samt reindrift og relatert industri/næring? 

 
 

100% 

 
 

75% 

 

 
 

50% 

 
 
54.3% 

25.7% 

 

 
20.0% 

 
45.7% 

 

 
63.9% 

 
 
50.0% 

 
 

 
25% 

 

 
 

0% 

17.1% 

 
 

22.9% 

 

 
a) Restriktiv politikk for 
vern av jordbruksareal 

 
34.3% 

 
 
 

11.4% 
 
b) Restriktiv politikk for 
vern av reinbeiteareal 

34.3% 

 

 
11.4% 

 
 
c) Utvikle ny industriell 

produksjon innen 
foredling 

 

 
27.8% 

 

 
8.3% 

 

d) Utnytte restråstoff til 
verdiskaping 

 
33.3% 

 
 

8.3% 

 
e) Utvikle 

markedskunnskap 

 

 
Total  36 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 

Grafen fortsetter på neste side 
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Grafen fortsetter fra foregående side  

 

  

 
 
 

57.1% 

  
 
 

44.4% 

 
 

 
 

40.0% 

  
 

 
52.8% 

  
 
 

48.6% 

 

      

 
 
 

48.6% 

 
 

36.1% 

      

 
28.6% 

  

 
38.9% 

 
25.7% 

       
22.9% 

 
13.9% 

 

11.4%  

11.4% 8.3%   
 

 

 
Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen jordbruksrelatert produksjon (plante- og 
husdyrproduksjon samt reindrift og relatert industri/næring? 

 
 

100% 

 

 
75% 

 

 
 

50% 

 

 
25% 

 

 
0% 

f) Regionale satsinger på 
rekruttering til næringen 

 
g) Utvikle lokalmat, 
reiseliv og tilknytta 

aktivitet på gårder med 
tradisjonelt jordbruk 

 
h) Utvikle samhandling 

mellom 
produksjonsbedrifter  i 

regionen 

 
i) Utvikle samhandling 

mellom bedrifter og 
forskningsmiljø 

 
j) Utvikle veier og 

transportinfrastruktur 

 

 
Total  36 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 
 
 

Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen skog- og utmarkrelatert produksjon (tømmer, 
jakt/fiske, relatert reiseliv og foredlingsindustri? 

 
 

100% 

 
 
 

75% 
 
45.9% 

40.5%  

 
71.1% 

 

 
52.6% 

40.5% 

 
50%  

16.2% 

 

18.9%  
29.7% 

 
 

25% 
 

 
 

0% 

 
27.0% 

 
 
 

a) Utvikle ny, stor 
industriell produksjon 

innen foredling 

 
32.4% 

 
 

 
b) Utvikle mindre 

bedrifter innen sagbruk 
og foredling av trelast 

 

 
18.4% 

 
7.9% 

 
c) Utnytte restråstoff ti l 

verdiskaping 

28.9% 

 
 

7.9% 
 

 
d) Utvikle 

markedskunnskap 

 
 

27.0% 

 
 
e) Regionale satsinger på 
rekruttering til næringen 

 

 
Total  38 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 

Grafen fortsetter på neste side 



Powered by Enalyzer | 18 januar 2018 - 13:01 Avsnitt 1 | 6 

Grafen fortsetter fra foregående side  

 

  
16.2% 

  
13.5%  

 

10.8%  
 

10.8%  8.6%  
 

11.1%  
 

 
37.1% 

 

 
 
 

56.8% 

 
 
 

48.6% 

 

 
 

41.7% 

 

 
 
 
 

70.3% 

 
 

32.4%        

 
25.7% 

 
 

 
27.0% 

       
 

33.3% 

 
 

35.1% 
 

21.6% 
 

17.1%   
21.6% 

      
 

13.5% 8.3% 
10.8%  

     

 

 
Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen skog- og utmarkrelatert produksjon (tømmer, 
jakt/fiske, relatert reiseliv og foredlingsindustri? 

 
 

100% 
 

 
 

75% 

 
45.9% 

 
 
63.2% 

28.9%  
52.6% 

 
 

50% 28.9% 

 
 
 

25% 
 

 
 

0% 

29.7% 
 

 
 
18.9% 

 
 
 
36.8% 

 
 
26.3% 

 
 
10.5% 

 

21.1% 

 
 
21.1% 

f ) Utvikle relatert reiseliv, 
jakt/fiske 

g) Utvikle samhandling mellom 
bedrifter og forskningsmiljø 

h) Bygge skogsbilveier  i) Utvikle offentlige veier og 
transportinfrastruktur 

 

 
Total  38 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 
 
 

Hvilke innsatser bør prioriteres for å øke verdiskapingen innen bioteknologi, helse/farmasøytiske produkter og 
andre typer næringsliv som tilhører bioøkonomi? 

 
 

100% 

 

 
75% 

 

 
 

50% 

 

 
25% 

 
 

0%  
 a) Legge til rette b) Utvikle c) Utnytte d) Utvikle e) Utvikle f) Regionale 

 industriareal med 
plass til flere aktører 

samhandling mellom 
bedrifter og 

forskningsmiljø 

restråstoff til 
verdiskaping 

markedskunnskap naturbasert 
reiselivsopplevelser 

satsinger på 
rekruttering til 

næringen 

 
Total  38 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 



Powered by Enalyzer | 18 januar 2018 - 13:01 Avsnitt 1 | 7 

 

 

Hvilke innsatser bør prioriteres som bidrar til at det offentlige i regionen kan legge til rette for økt verdiskapingen 
innen bioøkonomi? 

 
 

100%  
7.9% 

 
 

75% 

 

 
 

50% 

32.4% 
 

 
 
 
 
45.9% 

 
51.4%  39.5%  45.9%  

55.3% 

 

 
 
 

28.9% 

 
 
 
73.7% 

 
45.9% 

 
 
 
 
18.9% 

 
25% 

 

 
 

0% 

 
 
 
8.1% 

 
35.1% 

 

 
18.4% 

40.5%  26.3% 

 

 
7.9% 

8.1% 

 
 
13.2% 

 
21.6% 

 
8.1% 

a) Egne 
satsinger inn 
mot elever i 

grunnskole og 
øvrige deler av 

skoleverket 

b) Oppdatert 
kunnskapsgrunnl 

ag for 
bioøkonomi og 

aktiv formidling i 
regionen 

c) Innføring av 
nye krav ved 

offentlige 
innkjøp som 

bærekraft, økt 
bruk av tre 

m.m.  

d) Intern 
kompetanseopp 

bygging om 
muligheter innen 

bioøkonomi 

e) Forskning om 
bioøkonomi i 

Namdalen 

f) Utvikle økt 
samhandling 

mellom bedrifter 
og 

forskningsmiljø i 
Namdalen 

g) Oppdaterte 
kommunale 

areal- og 
samfunnsplaner 

i regionen 

 

 
Total  38 

 
1 - Trenger ikke prioriteres i strategien 

2 

3 - nøytral 

4 

5 - Må prioriteres i strategien 

Har ikke grunnlag for å svare 

 
 
 
 

Innen hvilke områder kunne du/din organisasjon tenke deg/dere å vite mer om bioøkonomi i Namdal: 
 

 
 

100% 
 

 
 

75% 

 
10.5%  13.2% 

 
 
 
39.5% 

 

 
15.8%  15.8% 

 
 

50% 

 
65.8%  

65.8%
 

73.7%  
 
76.3%  73.7% 

 
 

25% 

 
52.6% 

 
23.7%  21.1%  23.7% 

0% 

 
7.9%  10.5% 

Tilgjengelig 
biomasse i 
Namdalen 

Foredling av 
biomasse i 
Namdalen 

Kompetansemiljøer 
lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

Restråstoff fra 
havbruk 

Restråstoff fra 
jordbruk 

Restråstoff fra 
skogbruk 



Powered by Enalyzer | 18 januar 2018 - 13:01 Avsnitt 1 | 1 

 

 

 

 
Total 
 
38 

 
Har svært god oversikt 

Har god oversikt 

Jeg ønsker å lære mer om dette 

Ikke aktuelt 

 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: P11 
Saksmappe: 2017/608-12 
Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård 
Dato: 05.06.2018 

 
 

 
Saksframlegg 
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Sak: Kystsoneplan for Namdalen - forslag til planprogram   

 
 
Vedlegg: 
1 20180601_Utkast_Planprog_Kystsoneplan_Namdal 

 
 
Bakgrunn 
Det er etter en omfattende runde med alle kommuner i Kystsoneplan Namdal-prosjektet 
utarbeidet forslag til planprogram for kystsoneplan for Namdalen. 
 
Planprogrammet beskriver bakgrunn, oversikt, formål, og innhold i planen. Hvordan 
planprosessen er tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, 
organisering av arbeidet, framdrift og opplegg for medvirkning. Endelig planprogram skal, 
etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene.  
 
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-
2032. Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for 
arealbruken. Det skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor resultatene presenteres i 
et eget dokument. Ett av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene 
for etablering og vekst innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til 
tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa kan søke om etablering. Planen skal utarbeides 
etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9.  
 
Det er viktig å påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en 
sammenstilling av flere formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det 
siste fordrer følgelig at hver enkelt kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen 
blir det juridisk gjeldende for havområdet i den enkelte kommune. jf. § 9-3. 
 
 
Vurdering 
Nærøy kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel. Arealplanen ble vedtatt 
03.05.18. Det anses likevel som svært viktig at Nærøy kommune tar sjøarealene opp til 
revidering. Det registreres stort engasjement knyttet til potensialet som ligger i kysten/havet. 
For Namdalens del vil det være av stor betydning å ha gode, oppdaterte og samordna 
planverk som bidrar til nødvendige avklaringer om arealbruk og utviklingsmuligheter. En 



felles kystsoneplan vil kunne bidra til en mer lik og forutsigbar saksbehandling på tvers av 
kommunegrensene i regionen. En mer lik behandling vil også trygge rettssikkerheten for alle 
parter. 
 
Det er knyttet mange tema og interesser til kystsonen. Det legges opp til en 
medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og enkeltpersoner. Det 
legges opp til felles annonsering av høring/offentlig ettersyn av planprogrammet. 
Annonsering vil skje når alle kommuner i prosjektet har vedtatt å legge planprogrammet til 
høring. Høringsfristen vil være minimum 6 uker. I Ytre Namdal gjennomføres det 
informasjonsmøte om planprogrammet på Val 12.juni, slik at interesserte parter kan få 
direkte informasjon. Innspill til planprogrammet er viktig for å gi planarbeidet en god 
retning, forankring og kvalitet.  
 
Styringsgruppa for arbeidet har besluttet at innspill/merknader til planprogrammet sendes inn 
til felles adresse. Svarene samles av kystsoneprosjektet og oppsummeres snarest etter 
høringsfristens utløp. Høringssvarene sendes samla tilbake til kommunen med anbefaling om 
vedtak.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 03.05.18, 
som omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres 
gjennom deltakelse i prosjektet for Namdalen, jamfør kommunestyrets tidligere vedtak.  
 
Framlagt forsalg til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, datert 
22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 
03.05.18, som omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til 
revidering. Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet for Namdalen, jamfør 
kommunestyrets tidligere vedtak.  
 
Framlagt forsalg til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, 
datert 22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13. 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  

Arkivsak ID  

Plan ID  

Formål/Hensikt 
 

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og 
utvikling av havbruksnæringa i regionen. 

Planavgrensning 
 

Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, 
Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord 
og Bjugn 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram i juni 2018 
Utarbeidelse av planforslag i 2018 og vår 2019 
Høring av planforslag i desember 2019 
Egengodkjenning av plan i 2020 

Organisering Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. 
 
Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har 
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å 
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som 
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske 
arbeidet. 
 
Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig 
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-
12 og plan jf. pbl § 11-12.  
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1 Innledning 
I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er det definert en 
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» - 
herunder havbruk. 
 
I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for 
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal dermed: 
 

 gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

 avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

 sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende 
innen marin utvikling 

 sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 

 være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 
 
 
På den måten vil man kunne være forberedt på å utnytte havets- og kystsonens næringsmessige 
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbruk og annen bruk av sjøarealene. 
 
Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og 
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der 
akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri, 
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av 
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillatt. 
 
Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgående tilfredsstillende, men det er utdaterte planer 
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder 
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommunene. En felles planprosess vil også lette 
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompetanse og samarbeid, og gi mulighet for en mer 
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet. 
 
En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordnet plan med nasjonale og regionale føringer hvor 
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmyndighet og legger føringer for hvilken 
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i større eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes 
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det er 
også viktig å skille mellom overordnet plan og saksbehandling. Når kommune har avsatt areal til 
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statlige 
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet etter akvakulturloven.  
 
Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål og innhold i planen. Hvordan planprosessen er 
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet, 
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram godkjennes av styringsgruppa før det 
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høring i minimum seks uker. Endelig planprogram 
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene. 
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1.1 Formål med planarbeidet 

Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032. 
Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det 
skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor resultatene presenteres i et eget dokument. 
 
Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst 
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa 
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er viktig å 
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere 
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt 
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen blir det juridisk gjeldende for havområdet i 
den enkelte kommune. jf. § 9-3 
 

1.2 Premisser for planarbeidet 

For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder 
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl).  § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformålet kan deles inn i 
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg 
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye 
underformål. 
 

 
 

§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for 
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemler § 11-11 for bestemmelser til 
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging, 
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne 
bestemmelsesområder.  
 
Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl som omhandler interkommunalt plansamarbeid. 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret 
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig jf. § 
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24.juli 2011 legger føringer for 
arealplanlegging i sjø: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf 
 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv 
 

 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og 
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale 
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas 
hensyn til 
 

 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides 
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til 
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer 

 
Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4. 
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa – areal til begjær» forventer at 
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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1.3 Planavgrensing 

Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy, 
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalseid), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler 
av) Bjugn.  
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null av 1954 i 
kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser. Detaljregulerte områder i 
tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner). 
 

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø 

 

 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19. juni 2009 
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015 
Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012 
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008 
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012 
Lov om havner og farvann 17.04.2009 
 
I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for deltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St. 
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer. 

 

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer 

Fylkesplaner og regionale planer legger regionale føringer for planarbeidet. 
 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» legger føringer for at «det grønne skiftet og grønn 
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herunder havbruk. 
 
En erstatning for denne strategien foreligger i desember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag 
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30» 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til grunn for fokuset Namdalen har med tanke på økt 
tilrettelegging for marine næringer 
 



9 

 

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» som også legger føringer for å vurdere 
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å stimulere til best mulig praksis for produksjon av 
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vekstregimet som er etablert nasjonalt. 
 
Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse, 
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig 
kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en 
helhetlig plan. 

 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 

Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. 
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen. 
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle.  
 
Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosjektleder som har overordnet ansvar for å 
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbeidet. Det er videre ønskelig å opprette en 
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealplanlegger i hver kommune som er ansvarlig for 
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i arbeidsgruppen. Under gjennomføring av 
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov. 
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2.2 Hovedfaser 

Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon 
nedenfor). 

 

 
 
Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for 
planprogram er gitt gjennom pbl § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl § 4-
2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl § 4-3 hvor dette for denne planen 
vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles etter 
gjeldende standarder i henhold til kart og planforskriften med tilhørende planbestemmelser, 
beskrivelse og konsekvensutredning.    
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2.3 Fremdrift 

 

 
Oppgaver 

 

 
2018 

 
2019 

Møte med kommunene 
Utarbeide forslag til 
planprogram/presentasjoner 
og diskusjoner og med 
regionale myndigheter 

 
 
 

  
 

 
 

    

 
Møte med planforum 02.05. 
Møte med myndigheter 
 

  

 

 

    

Planoppstart og planprogram 
på offentlig ettersyn i min. 6 
uker 
 

  

 

 

    

Bearbeide høringsmerknader 
og fastsette planprogram 

  
 

    

 

 

Innspill til tiltak og møter med 
ulike aktører i sjø  

   

  

 

 

 

Åpne møter i kommunene, 
referansegrupper og 
medbestemmelse 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 
-Sammenstille eksisterende 
og ny kunnskap/temakart 
 
-Kartlegging og utredninger 
 
-Analysere interesse-
konflikter, utrede og 
prioritere 
 
-Bestemmelser og 
retningslinjer  
 
-Planbeskrivelse med 
KU/ROS 
 
-Utarbeiding av planforslag 
 
-Plankart 

        

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag 
 
Bearbeide høringsmerknader 

        
 

Politisk prosess: 
-Vedtak i de enkelte 
kommunestyrer og 
kunngjøring av planen 

       2020 
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2.4 Medvirkning 

Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Arealplaner i sjø forholder seg primært ikke til 
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter. Det vil være fokus på disse i 
medvirkningsprosessene.  
 
Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjennom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å 
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune 
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for 
gjennomføring.  
 
Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og 
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstre i figuren under: 
 

 
Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet 
 
Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plikt 
til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi 
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen”. Samråd med statlig 
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre. 
 
Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom 
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyrer. 

 

2.5 Konsekvensutredning (KU) 

 
Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de 
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bare 
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som samtidig 
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU skal også redegjøre for virkningen på miljø og 
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele 
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planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredninger av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det 
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet). 
 
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet 
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til 
en overordnet plan. 
 
Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle. 
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemmelser for samfunnssikkerhet, risiko- og 
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veileder for konsekvensutredning fra 
Miljøverndepartementet (2012) vil bli lagt til grunn for arbeidet.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/ med 
forskrifter og veiledere for metodikk:  

 veileder_forskrift_konsekvensutredning_vedlegg_iii_08072015.pdf 
 veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf  

 
For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en 
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stedet, eventuelle behovsvurderinger, samt en 
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for miljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en 
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- og konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et 
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er 
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille 
kravene i forskrift om KU.  

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.  
 
Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og avklare forholdet mellom:  
 
Natur og miljø: 

 naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ålegras, tareskog, koraller og vill 
anadrom fisk 

 nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
 kulturminner og kulturmiljø 
 friluftsliv inkl. reiseliv 
 vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften 
 strømforhold og spredning av parasitter og smitte 

 
Samfunnsforhold: 

 fiskeri 
 akvakultur 
 marin forsøpling 
 farleder og ferdsel 
 fritidsbebyggelse 
 transportbehov 
 sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi 
 matvareproduksjon og matvaretrygghet 
 beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
 Reindrift 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsiktige 
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en beskrivelse av metodene som er brukt, viktige 
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.  
 
For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan 
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspillet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster 
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om. For å sikre tilstrekkelig informasjon ved 
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres tilgjengelig via web. 
 
 

3 Fokusområder 

 
Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og interesser som det skal tas hensyn til i planarbeidet. 
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De 
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved bruk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det 
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på datagrunnlaget som skal ligge til grunn for 
utarbeidelsen av plankartet. 
 
Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil være å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling 
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn 
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. 
 

3.1 Følgende tema skal utredes 

 
Natur og miljøressurser  

Biologisk mangfold 
 
 
 
Dybdeforhold 

 Verneområder jf. naturbasen 

 Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og 
naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken 

 

 Olex? 

Kulturminner  

 
 
 

 Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser til kulturminneloven. 
Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søknaden.  

 

 Sjønære kulturlandskap  

Samfunn  

Samferdsel 
 
 
 
 
Infrastruktur 
 
 
 
Forurensning  
 
Friluftsliv 

 Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som areal 

 Havneområder og viktige ankringsplasser avklares med Kystverket.  

 Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut» 

 Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern områder (6001) 
 

 Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av 
beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkart og ved evt. nye tiltak 
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader. 

 

 Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp 
 

 Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte 
og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommune 

Fiskeri og havbruk 
 
 

 Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektoratet har prioritert 
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen. 
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 Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fortøyninger, med 
mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet  

 

 Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig 
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-
områder. 

Reiseliv 
 

 Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvikling av reiseliv basert 
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverdier. Arealplanens 
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurderes. 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for skred/flom, 
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyser 

 Klimaeffekter av planen 
 

  

 

3.2 Arealanalyse 

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor resultatet av 
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil 
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med utgangspunkt i ovenstående skjema og 
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere seg på å sammenholde ulike registrerte temadata 
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i 
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som 
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»  
 

4 Behov for nye utredninger? 

4.1 Biologisk mangfold 

Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En 
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarealene krever at det hentes inn tilgjengelig 
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel marine grunnkart, grønn laser, marine 
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svært begrensede data på dybde og marint biologisk 
mangfold i planområdet. 
 

Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangfold som det skal tas hensyn til i 
arealdisponeringen: 
 

 Verneområder  
 Utvalgte kulturlandskap  
 Utvalgte naturtyper 
 Marine naturtyper 
 Rødlistearter 

 
For verneområdene har vi gode data. I tillegg er det nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor 
planområdet. I enkelte områder kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk 
kunnskap.  
 
Behov for utredninger: 
 

 Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer, 
naturtyper og arter? 
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 Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealforslagene i planen være? 
 Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 

oppdrettsaktivitet i planområdet 
 
Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet i planområdet. 

 

4.2 Fiskeri og tarehøsting 

Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt. I tillegg foregår det noe fritids- og 
turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og viktigste fiskefelter, samt kaste- 
og låssettingsplasser. Disse er verdisatt og registreringsarbeidet ble ferdig i 2018 og oppleves følgelig 
å være av god kvalitet. Data oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets 
kartinnsyn – Yggdrasil. 
 
I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder 
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av tare, kan kommunen 
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I 
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder. 
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene 
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og 
skal revideres før dette. Det forutsettes at de aktuelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet. 
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vurderes i revisjonsprosessen. 
 
Behov for utredninger: 
 

 Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder med interessekonflikt. 
 

 Konsekvensene av manglende utredning kan være tap av viktige ressursområder innen 
fiskeri. 

 

4.3 Havbruk 

I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir 
hentet inn fra Fiskeridirektoratet. 
 
Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur, men basert på erfaringer fra et par etablerte 
oppdrett er det behov for å registrere romsligere fortøyningsareal og lage bestemmelser for disse. 
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen 
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.  
 
 Behov for utredninger: 
 

 Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til 
bærekraftig akvakultur 

 Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i de 
enkelte areal 

 Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot 
andre interesser 

 Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akvakultur har på naturmangfold og 
smitte 
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Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om 
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å søke om etablering. Videre kan konsekvensene av å 
tillate etablering av havbruksnæring forringe naturmangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ 
miljøbelastning enn nødvendig. 
 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert områder for helhetlig kulturlandskap innen planområdet som kan bli påvirket av 
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt temadata i området. Det antas også å være flere 
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og fly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i 
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn til i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger 
til grunn. 
 
Behov for utredninger: 
 

 Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap 
 Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er 

aktuelle 
 
Konsekvensen av manglende avklaringer angående kulturminner og kulturmiljø i sjø kan bli at 
områder avsatt til andre formål kan komme i konflikt med viktige kulturminner og -miljø. 

 

4.5 Forurensing 

Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidligere Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder 
med forurensede sedimenter i tilknytning til industri og i tilknytning til kommunale avløp må 
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i 
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljøet. 
  
Behov for utredninger: 
 

 Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matproduksjon, fiske med mer) pga. forurensing 
 Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling 

 
Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten 
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spesielt med tanke på akvakultur. 
 

4.6 Samferdsel og infrastruktur 

 
Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde. Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre 
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. Kystverket har hovedansvaret for farledene og 
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning - 
Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer har kystverket kartfestet prioriterte 
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder som er viktig for den allmenne ferdselen. 
 
Behov for utredninger: 
 

 Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk 
 Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som skal ivaretas i planområdet 
 Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg 
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Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan 
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av søkte lokaliteter. 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 

 
Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. 
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv 
nasjonalt og internasjonalt.  
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten 
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklusive 
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Statlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og 
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I noen kommuner er det gjennomført lokal kartlegging 
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø. 
 
Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befolkningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller 
universell utforming i planarbeidet da det synes lite relevant.   
 
Behov for utredninger: 
 

 For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det behov for en registrering av de 
viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet 

 Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turistfiske og annen turisme (f,eks populære 
kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen 

 
Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og bolyst og gi negative 
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om deres primærområder påvirkes. 

 

5 Risiko og sårbarhet  

5.1 Skred og flom 

 
Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har 
tilgjengelige data over skredutsatte områder på land, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke 
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer 

5.2 Havnivåstigning 

Havnivået i området er estimert til å stige med 53-60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil 
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.  
 

5.3 Fiskehelse og smitte 

Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som 
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene 
har tilsynsansvar. 
 
Behov for utredninger: 
 

 Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fare for skred og flom. 
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6 Kildehenvisning 

 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-
planstrategi/ ) 
 
«Trøndelagsplanen 2018-30» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-
2018-30/ 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» 
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf 
 
«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-
for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/ 
 

7 Vedlegg 
Kart over planområdet 
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-planstrategi/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-planstrategi/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2018-30/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2018-30/
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
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Sak: 2. gangs behandling endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord   
 
 
Vedlegg: 
1 Fiskeridirektoratet - uttalelse til endring av arealformål i kommuneplanens arealdel 

ytre del Indre Foldafjord 
2 Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Foldafjord - klage vedr. offentlig 

ettersyn av endring av arealformål i kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre 
Foldafjord 

3 Bilder og  tidligere uttalelse fra FMNT 
4 Insigelse på forslag til vedtal om arealendring 
5 Ny lokalitet - alternativ til Kolvereidvågen 
6 Nærøy Bonde- og Småbrukarlag og Foldereid Bondelag - høringsuttalelse om 

planendring for Kolvereidvågen 
7 2017 - høringsuttalelse om planendring for Kolvereidvågen 
8 2017 - 2.gangs  høring - endelig uttalelse levert 17.04.2017 
9 2016 - 22 august - høringsuttalelse til Nærøy kommunes forslag til arealplan 
10 Namdalskysten Næringsforening -  uttalelse vedr. offentlig ettersyn av endring av 

arealformål i kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre Foldafjord 
11 Midt-Norsk Havbruk AS - uttalelse vedr. offentlig ettersyn av endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre Foldafjord 
12 MNH  - Offentlig ettersyn – endring arealformål ytre del, Indre Foldafjord 
13 bilde 
14 Flyfoto 
15 AIS trafikkdata 
16 Biled og farledsavgrensning 
17 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS -  uttalelse vedr. offentlig ettersyn av endring av 

arealformål i kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre Foldafjord 
18 Moen Marin - uttalelse vedr. offentlig ettersyn av endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre Foldafjord 
19 Torkil Marsdal Hanssen - uttalelse vedr. offentlig  ettersyn av endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel Ytre del - Indre Foldafjord 
20 Lars Kåre Øren – høringsuttalelse – endring av arealformål i kommuneplanens 

arealdel – ytre del Indre Follafjord 



21 Nærøy ungdomsråd - høringsuttalelse til endring i kommuneplanens arealdel ytre del - 
Indre Foldafjord 

22 Leif Einar Finnestrand - uttalelse vedr. planendring for Kolvereidvågen 
23 Tore Mo - uttalelse vedr. planendring for Kolvereidvågen 
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26 Høringsuttalelse til endring av arealformål i kommuneplanens arealdel - ytre del av 

Indre Foldafjord i Nærøy kommune - Fylkesmannen fremmer innsigelse 
27 Sammenstilling merknader innkommet ifm søknad om etablering av lokalitet i 

Kolvereidvågen JP 4-14 sak 17-314 
 
 
Bakgrunn 
Oppstart med endring av arealformål kommuneplanens arealdel, ytre del, Indre Follafjord ble 
kunngjort igangsatt 24.10.2017. Saken ble 1.gangs behandlet 08.03.2018 i sak 8/18. det ble 
fattet følgende vedtak; Nærøy kommunestyre mener at samfunns- og næringsinteressene er 
klart større enn negativ påvirkning for miljø- og friluftsinteressene og vedtar at et 
avgrenset område i ytre del av Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-område jfr. kart. 

 
 
Vedtaket betinger at følgende forutsetninger tas inn som bestemmelser for området om det 
skal brukes til lakseoppdrett: 

 Lokaliteten betjenes av landstrøm 
 Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning 
 Oppankring av anlegget og plassering av fôrflåte avklares med lokale interesser 
 Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og 

miljøpåvirkninger. 
Planen sendes ut til offentlig ettersyn og høring etter PBL § 11-14. 
 
Arealendringen lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 27.april 2018. Det har kommet 
inn 17 merknader. 
 
Innkomne innspill  
Innkomne innspill er gjengitt i korthet i det følgende 
 
1. Kystverket, brev datert 27.03.2018 
Med hensyn til trygg ferdsel, sikker navigasjon og framkommelig farvann ikke noe å 
innvende til fremlagt formålsendring. Minner om at en evt søknad om akvakulturanlegg på 
lokaliteten vil måtte behandles eter «Lov om havner og farvann». 



 
2. Trøndelag fylkeskommune, brev datert 25.04.2018 
Ingen planfaglige merknader. Vedtaket innebærer en betydelig reduksjon av FFFNA-området 
utenfor Kolvereidvågen i forhold til opprinnelig forsalg. Vedtaket viser allikevel at Nærøy 
kommune ønsker å ivareta hensynet til akvakulturinteressene i området.  
 
3. Nærøy ungdomsråd, brev datert 25.04.2018 
Positiv til oppdrett i Kolvereidvågen. Blå sektor er viktig, og det er viktig å legge til rette for 
at blå næring kan vokse. Viktig at det skapes arbeidsplasser som gjør at ungdom kan jobbe og 
bo på Kolvereid. Oppdrettsanlegget vil bli et visningsanlegg og mener at et oppdrettsanlegg i 
Kolvereidvågen en kan besøke i skoletida og på fritida gjør at en blir bedre kjent med 
næringa.  
 
4. Lars Kåre Øren, e-post datert 26.04.2018 
Ber om at samtlige innspill fra tidligere stadier i saken, da også i forbindelse med Midt Norsk 
Havbruk sin søknad fra forrige år. Ulogisk og meningsløst å søke om arealendring da den 
anbefalte tåleevenen nærmer seg maksgrense for biomasse. Viser til utslipp fra kloakk, 
tungmetaller og utslipp fra vassverket. Oppdrett i et viktig gyteområde for villfisk kan ikke 
aksepteres.  
 
5. Torkil Marsdal Hansen, e-post datert 27.04.2018 
Viser til kommunens KU/ROS-analyse som viser at det først og fremst er fritidsinteressene 
som er i konflikt med FFFNA-område i Kolvereidvågen. Monterte i påskeuka kamera for å 
registrere sjølivet for å gi en pekepinn på ferdsel i sjøen i løpet av fridager hvor været i 
perioder var svært godt egnet for det. Det ble i løpet av tre dager registrert 53 bevegelser. 
Konkluderer med at i godværspåska 2018 var kommunestyretflertallets foreslåtte FFFNA-
område et lite benyttet utfarts- og rekreasjonsområde.  
 
6. Moen Marin, brev datert 27.04.2018 
Viktig for virksomheten at det er god innseilingsadgang for fartøyer til og fra skipsverftet i 
Kolvereidvågen, samt at større fartøyer som losser utenlandsproduserte fartøyer kan 
gjennomføre dette trygt og sikkert i nærheten av verftet. Anmoder kommunen om å innhente 
vurdering av de trafikk- og sikkerhetsmessige sidene for sjøfart i området. Har ingen 
innvendinger mot at foreslått arealformål endres til FFFNA dersom fagmyndigheten vurderer 
forholdene som tilfredsstillende. Videre utvikling i havbruksnæringa svært viktig for 
virksomheten. Sysselsetter 90 personer, 70-80 prosent av omsetning direkte knyttet til 
havbruksnæringen.  
 
7. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, brev datert 27.04.2018 
Kan ikke se at plassering som angitt på søknad vil påvirke sikkerheten ved sjøtrafikk i 
området i noen stor grad. Forutsetter at anlegget merkes i henhold til gjeldene forskrift. 
Enhver plassering av oppdrettsanlegg vil påvirke fremkommeligheten. Kan i dette tilfellet 
ikke se at det vil være noe stort hinder for fremkommeligheten i farvannet. Skipstrafikk inntil 
Kolvereid havn vil ikke bli hindret i nevneverdig grad.  
 
8. Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Foldafjord, brev datert 26.04.2018 
Det protesteres på arealendringen fra FFFN til FFFNA. Det er i brevet framført flere punkter 
mot at det ikke må tillates oppdrett i området; fjordens tåleevne for forurensning er nådd, 
tegn på overgjødsling, stor lokal motstand mot etablering, innsigelse fra Mattilsynet, 
kommunens KU og ROS analyse. Viser til MNAs innspill i Formannskap og i lokalavisa. 
Stiller spørsmålstegn ved om miljøovervåkning fanger opp påvirkningen fra oppdrettsanlegg 
i et langsiktig perspektiv. Kommunen kan ikke være tjent med at det etableres et FFFNA-
MNH område på en slik måte. Tidligere innspill i saken må tas med. Usikkerheten og 
risikoen for miljøet ved å gamble på at det går fra er alt for stor i et langsiktig perspektiv.  



 
9. Midt-Norsk Havbruk AS, brev datert 26.04.2018: 
Bedriften stiller seg bak endringsforslaget fra kommunestyret. Avgrenset FFFNA-område vil 
være tilstrekkelig for det produksjonsomfang som er lagt til grunn i deres søknad om lokalitet 
i Kolvereidvågen. Ønsker å følge opp bestemmelsene i nært samarbeid med Nærøy 
kommune. Har tatt initiativ ovenfor marin seniorrådgiver i Trøndelag for å utarbeide forslag 
til utvidet overvåkningsprogram for miljø i og rundt Kolvereidvågen. Vil bidra til å finansiere 
programmet dersom selskapet gis tillatelse til produksjon på lokaliteten. Endring i forhold til 
drift og struktur i havbruk i seinere år med soneinndeling. Bedriften har ingen lokalitet i 
sonen som strekker seg fra Abelvær til Foldereid hvor det kan settes ut fisk i høsthalvåret i 
oddetallsår. For å løpende kunne sette ut fisk er alle oppdrettsselskaper avhengig av minst en 
tilgjengelig lokalitet i hver av sonene. Konsekvensene av manglende lokalitet i sonen kan 
medføre utflagging av jobber og at fisken må slaktes på utenfor egen region. Selskapet 
ønsker seg i utgangspunktet to lokaliteter i gjeldende sone. Er av en annen oppfatning enn 
kommunens administrasjon. Den aktuelle sonen har etter bedriftens oppfatning ikke 
tilstrekkelig avsatt areal til havbruksformål verken til å opprettholde dagens produksjon eller 
møte ønsket vekst. Viser videre i sitt brev til spørreundersøkelse som viste at synet på 
lakseoppdrett er mer nyansert enn inntrykk gitt gjennom media. Viser også til kunnskap om 
påvirkning på villfisk, tillatelser og biomasse, alternative lokaliteter, overvåkningsprogram, 
dialog med nærmeste grunneier, lokaliteten som utstillingsvindu for bærekraftig teknologi, og 
øvrige momenter tilknyttet målinger. Omsøkt anlegg vil ikke være i konflikt med de fiske- og 
ferdselsområdene som i dag benyttes i Kolvereidvågen. Omsøkt anlegg vil ikke være til 
hinder for lossing av fartøyer til Moen marin.  
 
10. Kjell Astor og Kari Strøm, brev datert 26.04.2018: 
Areal som er foreslått vil ikke skape problemer for ferdsel til/fra Finnestranda. Frykter ikke at 
etablering av oppdrett som omsøkt vil hindre bruk av sjøen for rekreasjon og fritidsfiske. 
Ønsker Midt-Norsks etablering velkommen. Ser fram til større aktivitet og flere 
arbeidsplasser i nærmiljøet.  
 
11. Johan Mo, brev datert 26.04.2018 
Positiv til arealendring. Nye arbeidsplasser og ny lærdom. Minimale mengder vil bli liggende 
på munnen som kan minimeres med kontrollert foring. Viktig for vekst på Kolvereid og 
utprøving av Aquatraz-mærene. Vil gjøre Kolvereid til et mer attraktivt sted å bo. 
 
12. Tore Mo, brev datert 26.04.2018 
Ser positivt på en etablering i Vågen og sliter med å kjøpe argumentasjon fra «nei-sida». 
Etablering som vil skape mange arbeidsplasser må veie tungt. Bransjen underlagt strikt 
godkjenningsregime hvor risiko vurderes lenge før tillatelse gis. Etableringa vil skape liv og 
røre på fjorden. Ønsker etablering velkommen. 
 
13. Leif Einar Finnestrand, brev datert 26.04.2018 
Arealet som er foreslått til oppdrett vil ikke skape problemer for ferdsel til og fra 
Finnestranda. Avsatt område ikke spesielt mye benyttet til fritidsaktiviteter eller fiske. 
Ønsker etablering velkommen. 
 
14. Namdalskysten Næringsforening, brev datert 27.04.2018: 
Næringsforeninga representerer over 100 små og store bedrifter i Nærøy og Vikna og 
arbeider for å nå målene satt i strategisk nøringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Tilgang til 
gode produksjonsarealer en viktig forutsetning for videre vekst i matproduksjon på land og 
fra sjø. Mener det er riktig av Nærøy kommune å åpne for at lokale selskaper får tilgang til 
nødvendig og tilstrekkelig areal. Støtter foreslått endring av arealformål. 
 
15. Fiskeridirektoratet, brev datert 27.04.2018 



Viser til uttalelse ved varsel om oppstart av endring av arealformål. Ville ikke fraråde 
kommunen å endre arealformålet i det aktuelle området til FFFNA-område. Oppfordret 
kommunen til å se på muligheten for at enkelte områder i Kolvereidvågen kan være 
flerbruksområde uten akvakultur. Ingen nye merknader til saken.  
 
16. Nærøy Bonde- og småbrukerlag, brev datert 29.04.2018 
Viser til uttalelse i forkant av kommunestyremøte den 8.mars der flere negative konsekvenser 
av fiskeoppdrett i Kolvereivågen ble påpekt. Hele Kolvereidvågen bør bestå som rent FFFN-
område. Anser det ikke som sin oppgave å peke på alternative oppdrettslokaliteter for Midt-
Norsk Havbruk, men de bør ligge utenfor Korsnesstrømmen i områder med stor nok 
vannutskifting.  
 
17. Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 26.04.2018 
Kan ikke se at der er hjemmelsgrunnlag i plan- og bygningslovens §§ 11-9 og 11-11 for å gi 
noen av forutsetningene gitt i vedtaket fra kommunestyret den 08.03.2018.  
Landbruk  
Legger til grunn at forslaget ikke medfører behov for tiltak på landsida som kan utfordre 
landbruksinteresser (parkeringsareal etc.), og har på denne bakgrunn ingen merknader. 
Klima og miljø 
Fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 og bakgrunn i Indre Foldafjords 
verdi i forhold til naturmangfold og som et regionalt viktig friluftsområde innsigelse mot å 
disponere ytre del av indre Foldafjord til FFFNA-område. Det er avsatt store areal til oppdrett 
i nylig vedtatt arealplan. Endring av arealbruk som åpner for lokalisering av et tradisjonelt 
oppdrettsanlegg ut for Kolvereidvågen vil meføre stor belastning i et område av stor verdi for 
både naturmangfold og friluftsliv. Det er en samlet stor belastning på sjøarealene i Indre 
Foldafjord, og det er viktig at deler av fjordsystemet ivaretas uten denne type virksomhet. Det 
må ikke åpnes for endret arealbruk som omsøkt. 
Helse og omsorg 
Vurderes at kommunens ut fra kunnskapen om lokale forhold best kan vekte fordeler mot 
ulemper og om det er nødvendig med endringen til FFFNA. Minner om at kommunen har et 
ansvar for å ivareta mulighetene for friluftsliv for innbyggerne. De samlede mulighetene for 
naturbaserte aktiviteter bidrar til trivsel og bedre helse og har også betydning for hvor 
attraktiv kommunen blir for tilreisende.  
 

Vurdering 
Det er kommet mange uttalelser til endring av arealformål til FFFNA for deler av arealet i 
ytre del, Indre Foldafjord. Mange av uttalelsene ser svært positivt på tilrettelegging for 
oppdrettslokalitet på et avgrenset område ut for Kolvereidvågen. Det pekes på at arealet har 
liten verdi for friluftslivet, og at endringen vil medføre få begrensninger i forhold til ferdsel i 
området. Det pekes på at arealendringen vil kunne bidra til lokale arbeidsplasser og gi 
mulighet for etablering av visningsanlegg. Endring i havbruk og innføring av soneinndeling 
medfører at Midt-Norsk Havbruk mangler lokalitet hvor det kan settes ut fisk i høsthalvåret i 
oddetallsår. Arealet som er foreslått endret, ligger i denne sonen. I følge bedriften har nylig 
vedtatt arealplan for Nærøy ikke tilstrekkelig avsatt areal til havbruksformål i denne sonen, 
verken til å opprettholde dagens produksjon eller møte ønsket vekst i næringa.  
 
Det har også kommet inn høringsinnspill som går imot foreslåtte arealendring. Dette med 
bakgrunn i bekymring rundt den samla belastningen i fjorden, fjordens tåleevne og 
friluftsinteressene i området. Det er pekt på at høringsinnspill og underskriftskampanje i 
forbindelse med søknad fra Midt Norsk Havbruk As om etablering av oppdrettsanlegg i 
området må følge denne saken. Høringsinnspillene er derfor vedlagt saken.  
 



Midt Norsk havbruk hadde ikke innspill til varsel om oppstart av arealendring i det omtalte 
området. I etterkant av rådmannens vurdering av saken før 1.gangs behandling orienterte 
Midt Norsk havbruk formannskapet om bakgrunnen for ønsket etablering og dermed behovet 
for arealendring. Rådmannen anmoder parter som har interesser i en sak om å benytte seg av 
høringsperiodene fastsatt i plan- og bygningsloven. Dette bidrar til at saker blir godt opplyst 
og en får en ryddig og gi forkant av kommunens behandling. Det har kommet nye momenter 
i saken i etterkant av rådmannens første vurdering. Dette gjør at en nå må se saken i et nytt 
lys. Av momenter som ikke var kjent for rådmannen ved første vurdering er at aktøren som 
ønsker etablering av ny lokalitet i området og som er bakgrunnen for pågående arealendring, 
mangler lokalitet i sonen hvor det kan settes ut fisk i høsthalvåret i oddetallsår. I følge 
bedriften har nylig vedtatt arealplan for Nærøy ikke tilstrekkelig avsatt areal til 
havbruksformål i denne sonen, verken til å opprettholde dagens produksjon eller møte ønsket 
vekst i næringa. Oppdrettsnæringa er en viktig næring for kommunen.  
 
Andre innspill som peker på at området er lite brukt som friluftsformål endrer ikke på 
rådmannens konklusjon i KU og ROS-analyse for området. Det omtalte arealet er klassifisert 
som regionalt viktig friluftsområde. Det presiseres også at KU og ROS er basert på en 
vurdering av arealet som helhet, ikke enkeltområder slik forslag til arealendring nå foreligger. 
Foreslåtte arealendring vil medføre endringer i forhold til muligheten til å drive friluftsliv og 
fiske i området. I tillegg vil arealendring som åpner for etablering av akvakultur medføre økt 
forurensning i en terskelfjord med begrenset vannutskifting.  
Utgangspunktet i saken var at hele arealet fra grense kommunedelplan Kolvereid inn til 
Hopanova skulle endres til FFFNA-formål. Arealet som nå foreslås endret til FFFNA er 
omfatter areal i henhold til søknad om etablering av akvakulturanlegg. Resterende areal 
opprettholdes med FFFN-formål.  
 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til foreslått arealendring med bakgrunn i Indre 
Foldafjords verdi i forhold til naturmangfold og som et regionalt viktig friluftsområde. 
Rådmannen ønsker å påpeke at kommunen i liten grad ble varslet om Fylkesmannens ståsted 
i saken ved uttalelse til varsel om oppstart av endring av arealformål. Fylkesmannen uttaler 
også at det er sannsynlig at det ved søknad om etablering av nye anlegg vil vurderes å ikke 
åpne for dette da det er stor bekymring for den samlede belastningen i dette fjordsystemet. 
Fylkesmannen orienter samtidig at det ikke er hjemmelsgrunnlag i plan- og bygningsloven 
for å vedta forutsetninger for arealdisponeringen som juridisk bindende planbestemmelser. 
Disse kan i tas inn som retningslinjer, men blir da ikke juridisk bindende.  
 
Jf plan- og bygningslovens § 5-4 kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til 
forslag til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional 
betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde. Innsigelsen er forankret i vedtatte nasjonale retningslinjer. Kommunen kan ikke 
se bort fra innsigelsen og vedta planen slik den foreligger. I dette ligger det at kommunen kan 
drøfte saken med Fylkesmannen og finne løsninger som både imøtekommer innsigelsen og 
kommunens ønske. Alternativt kan kommunen la være å ta innsigelsen til følge og be 
Fylkesmannen om meklingsmøte. 
 
Meklingen innebærer at kommunen ikke tar fylkesmannens innsigelse til følge, og er villig til 
å ta saken til Miljøverndepartementet dersom enighet ikke blir oppnådd i meklingsmøtet. 
 
 
 
 
Konklusjon 
Det er viktig å presisere at dette ikke er en behandling av etablering av oppdrettslokalitet, 
men en mulig arealbruk. Det er et egen søknadsprosess og et annet lovverk som gjelder for 



behandling av søknad om etablering. Det er Trøndelag Fylkeskommune som fatter disse 
vedtakene. 
Rådmannen har i sitt tidligere forslag til vedtak anbefalt at dette arealet ikke kombineres med 
A, men viderefører formålene FFFN, slik som i eksisterende plan.  I kommunestyret sin 
behandling fremkom det et alternativt forslag som ble vedtatt. Med bakgrunn KS – sak 8/18, 
tilrår rådmannen at kommunestyret ikke tar innsigelsene til følge og ber om et meklingsmøte.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av 
arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om 
meklingsmøte.  
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 29.05.2018  
Behandling: 
Halvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge. Formålet videreføres som 
FFFN. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og Hallvard Laugen sitt forslag, 
så ble rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for Laugen sitt 
forslag. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av 
arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om 
meklingsmøte.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Ordfører Steinar Aspli (Sp) ga en kort orientering. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge. 
Formålet videreføres som FFFN-område. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Mildrid Finnehaug sitt 
forslag, så ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 stemmer, mot 3 stemmer 
for Finnehaug sitt forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av 
arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om 
meklingsmøte.  
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Att: 

Ragnhild W. Melgård 

 

Nærøy kommune Nord-Trøndelag  - Endring av arealformål i kommuneplanens 

arealdel  ytre del Indre Follafjord  

 

Vi viser til tilsendt plan med endret arealformål i ytre del av Indre Follafjord i Nærøy 

kommune. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt uttalte seg til varsel om endring av kommuneplanens 

arealdel 2016-2024 i brev av 27.11.2017. Fiskeridirektoratet konkluderte da med at vi ikke 

ville fraråde kommunen å endre arealformålet i det aktuelle området i  Kolvereidvågen til 

FFFNA-område. Vi oppfordret kommunene til å se på muligheten for at enkelte områder i 

Kolvereidvågen fortsatt kan være et flerbruksområde uten akvakultur. Det er ikke kommet 

til nye momenter i saken som gjør at vi er kommet til en annen konklusjon. Vi ber derfor om 

at vår forrige uttalelse legges til grunn ved videre behandling av saken. 

 

Med hilsen 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  Magny Grindvik Blikø 

  rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Foldafj ord ., ,
v/Geir Lauten og Olav Urdshals 1fl”; * ,  ,  ,, < .- ,  . ...,
7970 Kolvereid Kolvereid, 26.  april  2018

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

Kla  e å  arealendrin i Kolvereidvå en

Det protesteres med dette på arealendring fra FFFN til FFFNA i Kolvereidvågen.

Føl ende forhold tilsier at det ikke må tillates o drett i Kolvereidvå en dvs. at FFFN o rettholdes:

-  Tåleevnen for forurensing er nådd i fjordsystemet. I avslaget til Salmonor i desember 2016, hvor
det ble søkt om oppdrett i indre del av Indre F oldafj ord stadfester Fylkesmannen at tåleevnen er
12.000 tonn, ref. sak 2016/ 1262, arkivkode 5421. Pr i dag er nivået på 11.700 tonn, og i tillegg
har Marine Harvest en søknad inne om biomasseøkning på lokaliteten ved Torgerhaugen fra
3.120til  3.900  tonn, se vedlegg 1.

-  Ref. vedlagte bilder tatt av fjære inne i Kolvereidvågen. Dette kan være tegn på at tåleevnen er i
ferd med å nås, og/eller tegn på overgjødsling, se vedlegg 2.

— Hvor mange tusen tonn fosfor og andre materialer slippes ut over årenes løp fra disse
oppdrettsanleggene, pga. forspill og avføring fra Oppdrettslaksen? Har politikerne i Nærøy
kommune gjort undersøkelser rundt dette? Er dette bærekraftig i dette terskelfjordsystemet på
lang sikt? Eller kan det om 10—20 år ende med et overgjødslet fjordsystem? Tar politikere i
Nærøy kommune denne miljømessige risikoen, og potensielt setter langsiktig miljømessig
bærekraft i fare?

-  Høringsrunden om oppdrett i Kolvereidvågen førte til mange innspill, de aller fleste mot.
Protestene mot oppdrett favner et bredt spekter, fra bondelag, fiskarlag, velforening, oppsitteme
langs vågen og småbåtforening m.fl. Dette tilsvarer en gruppe på mer enn 500 mennesker.
Politikerne bør lytte til befolkningen. Kanskje har oppsittere og brukere av fjorden bedre
kunnskap om ijordsystemet enn politikeme er klar over.

-  Administrasjonen, ved rådmannen og hans stab, har på bakgrunn av innsigelser og ROS analyse
(Risiko- og sårbarhetsanalyse) anbefalt å avslå arealendringen. Det vises til sterk konflikt med
hiluftsliv (rødt), og middels konflikt på forurensning, naturmangfold og skipstrafikk (gult).
Hvordan kan mange av de folkevalgte politikere i Nærøy kommune se bort fra dette?

-  Mattilsynet har kommet med sin innsigelse, som det også kan virke som er oversett av et flertall
av de folkevalgte i Nærøy kommune.

- Før formannskapsmøtet om denne saken, og i gruppemøtene, informerte Midt-Norsk Havbruk
(MNH) om sine oppdrettsplaner i Kolvereidvågen. Det ble presentert en powerpoint—presentasj on
som fremsto som en meget pen fremstilling av forholdene rundt en oppdrettsetablering.
Plassering/arealbruk syntes minimalisert, og forflåte med fortøyninger var ikke inntegnet. MNH
har også gått ut i lokalavisa med info (eller leste vi nærmest trusler?) om tap av både inntekter og
arbeidsplasser om de ikke får etablert seg i Kolvereidvågen.



—  I  lokalavisas reportasje står det også at MNH sier at det er gjort lokale undersøkelser i forhold til
strøm, bunnforhold, sikkerhetssoner og skipsnavigering, og alt tilsier at lokaliteten er svært godt
egnet. Ved forespørsel om forurensing på presentasjonen ble det også uttalt at forurensing ikke
var noe problem da det skulle foretas miljøovervåkning. Men fanger denne milj øovervåkningen
opp påvirkningen, i et langsiktig perspektiv, av de mange tusen tonn fosfor og andre materialer
som slippes ut over årenes løp fra disse oppdrettsanleggene? Og gir disse miljøovervåkningene
noen indikasjon om langsiktig miljømessig bærekraftighet for dette terskelfjordsystemet?

- I  siste liten ble planene for arealendring så endret. Det ble utarbeidet et forslag som syntes
spiselig for politikerne. Enkelte ble nok «tatt på senga» av en rninimalisert arealendring. Kan
dette gjøres, en slags endring og spesialtilpasning for et oppdrettsfumas søknad, uten egen
høring? Nærøy kommune kan ikke være bekjent av et det etableres et FFFNA—MNH område på
en slik måte.

- Vi er usikker på om innsigelsene fra forrige behandling, innspill til kommunestyremøte datert 8.
mars tas med i denne høringsrunden. Disse må tas med da dette gjelder samme forhold.

Det er å håpe på at politikerne er så modige at de ser og vurderer alle forhold i denne saken på nytt,
endrer mening og stemmer mot en arealendring. Og står fram for en miljømessig bærekraftig framtid
for Kolvereidvågen og Foldafjorden. Usikkerheten og risikoen for miljøet, ved å gamle på at det går
bra, er altfor stor i et langsiktig perspektiv.

Samtidig er det å håpe på at Midt-Norsk Havbruk ser lengre framover og utvikler og etablerer
oppdrettsanlegg som tåler større vind- og bølgebelastning, som dermed kan legges lenger ut fra
kysten på større åpne havdyp, og ikke etablerer oppdrettsanlegg i terskelijorder som Kolvereidvågen

og Foldafjorden som vil være sårbare for langsiktig store fosfor- og næringssaltutslipp fra
oppdrettsanlegg. Eller utvikler lukkede anlegg uten utslipp, hvor forspill, fosfor- og andre
næringssalter kan samles opp og gjøres til nytte for miljøets beste. Det er den langsiktige veien som
før eller siden vil tvinge seg frem.

For interesse ru en:
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Olav Urdshals Geir Lauten
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Overgjødsling av Indre Follafjorden, Kolvereidvågen

Bilde tatt av fjære rett ovenfor marbakken i april 2016.
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Det påstås at dette er tegn på begynnende overgjødsling.

Foto: Olav Urdshals
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Avslag på seknad fra SelmoNor AS om etablering av ny lokalitet Bogan i
Nærøy kommune

Fylkesmannen l Nord-Trøndelag avslår soknaden  m  SalmoNor AS om
utslippstiilaulee tor ny lokalitet Bogen i Nor-y kommuna. Fylkesmennsn har vurdert
det elik et banana." tll det indre bassenget i indre Poll-flora attende er nådd og
tillatelser til nye utslipp vil være i strid med vennforekriftens mål om minst god
ekologlek tilstand  I  2021. Denne vurderingen er baaert på okeygenkonaentrasionen l
bunnvannet. endringer l siktedyp og systemstiek overvåking av indre Fanatical som
resipient. Vurdering ev amtet belastning l Indre Foilafjord ligger også til grunn for
lufte-i-

Vi viser til seknad av 29.01.2016 fra SelmoNor AS oversendt i brev fra Nord-Trøndelag
fylkeskommu ne 15.02.2016.

SalmoNor AS søker tillatelse til tre nye iokel'deter for oppdrett av matfisk i indre F ollaqord;
Tepllngen (MTB 3120 tonn). Bogen (MTB 3120 tonn) og Stevike (MTB  2340  tonn).
Fylkesmannen ba 07.03.2016 om supplerende utredninger til søknadene i indre Foliafiord i
henhold til for-skritt om komekvensutrednlnger for tiltak etter sektorlover. Nord-Trøndelag
fylkeskommune oversendte krav om supplerende utredninger til SeimoNor AS i brev av
01.04.2016. Rapporten ef-iordrniiemodellering for indre Foilefiord. november 2016» av
Aquekompetanee AS er bedriftene lilever til kravet om supplerende utredning.

Indre Folietiord
indre Foilsfjord er lang og smal. med to grunne terekier. en ved Korsnesstrammen og en ved
Foidereld. Terskelen ved Komnesstremmen er 12 meter på det grunneste. Bassenget bak
terskelen er 1 91 meter på det dypeste punktet Dette bassenget blir videre referert til som det
ytre bassenget Terskelen ved Foldereld er 16 meter på det grunneste. og bassenget bak
terskelen er 1 28 meter på det dypeste punktet. Dette bassenget blir videre referert til som
den indre bassenget For et utskifting av dypvannet i terekelbessengene skal skje. me venn
av høyere tetthet utenfor terskelen ne terskelen. Dette ken enten skje ved et tungt atlantisk
bunnvann når terskeidybde, avhengig av oseanogreneke prosesser ved kyeten utenfor
terskelen. eier et bunnvannet innenfor terskelen gradvis blir lettere. Tiden det tar for
bunnvannet blir skiftet ut med nytt venn hales bunnvannets oppholdstid.
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eller atlantisk bunnvann. Oksygenkonsentrasjonen i vann i det ytre bassenget påvirker
oksygenkonsentrasionen ivann tilført indre bassenget ved terskeloverskylllng ved  F oldereld
slik at tilstanden i det ytre bassenget påvirker det indre bassenget.

Det er i dag ingen matiskanlegg i det indre bassenget, men tre i det ytre. Dette gjelder
Kalvhagan (MTB 3120 tonn). T orgerhaugen (MTB 3120 tonn) og Storvikbukta (M'l'B 3120).
Det ligger også et setlefiskanlegg med utslipp til det Indre bassenget (Kongsmoen Settensk),
med en tillatelse på 1 500 000 settefisk pr. år. Totalt har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gitt
tillatelse til en MTB på  9360  tonn i Indre Follatjord. Alle lokalitetene er lokalisert i det ytre
bassenget og tilhører Marine Harvest Norway AS.

Det ytre bassenget i indre Folletjord er overvåket systematisk siden 2005. blant annet er
oksygenkonsentrasjonen ved det dypeste punktet idet ytre bassenget målt. Tabell 1 viser
laveste oksygenkonsentrasjon i vannsøylen målt ved tidspunktet for prøvetaking.

?

U'&GUIJDJ

Tabell 1. Luann oksygonkonsentresjon (mill) i det dypeste punktet idet ytre bassenget i Indre
Folla ord. Gul lin e vis-r rense mellom god— gg moderat lint-ad (gå mill).

Oksygenlnomentralon (ml/l), dypeste punkt l ytre basseng

å”? *en (9.7?!— " if ”  *:?

Det indre bassenget lindre Follaljord er ikke overvåket l samme omfang som det ytre
bassenget. Tabell  2  viser oversikt over laveste oksygenkonsentraslon i vannsøylen man ved
tidspunkt for prøvetaking.

Tabell 2. Laveste oksygonkonsentresjon (mill) i det dypeste punktet i det indre hastened i  Indre

   

Follaqord. Gul linje goa—organ" mellom moderat tilstand Lai—min)..

Oksygenlroneenmlon (ml/l). dypeste punkt i
indre basseng
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Rapporten «Fjordmllieestimat på bæreevneni Indre Feilaljord, november 2018» av
Aquakornpetanse AS er basert pe modellen «Fjordmilje» for  å  beregne bæreevnen for Indra
Follaijord. Rapporten beskriver to kriterier for bæreevne; oksygenkonsentrealon i bunnvannet
skal være minimum 3.5 mm og siktedypet skal ikke reduseres mer enn 10 %, på grunn av
eutrofiering. Ut ifra disse kriteriene estimerer modellen hvilken produksjon norden taler i tonn
produsert fisk pr år. Rapporten estimerer human ulikt for de to bass—engene. men en
felles bæreevne for hele fjorden basert på redusert siktedyp. Kriteriene for bæreevne er i
samsvar med grenseverdier l veilederen «Weathering av miljøtilstand ivannforekomster,
02:2013: hvor grenseverdien mellom god og moderat tilstand for oksygsnkonsentraslon er
3.5 mill. Grenseverdien mellom god og moderat tilstand for siktedypet er 6 meter.

Rapporten konkluderer med at bæreevnen for det indre bassenget nas ved en årlig
produksjon på rundt 3500 tonn basert på oksygenkonsentrasion l bunnvannet og ved en artig
produksjon på rundt 60 000 tonn i det ytre bassenget Basert på kriteriet slidedyp nås
basreevnen for indre Folleiiord som helhet rundt en artig produksjon på rundt 12 000 tonn.
Rapporten beskriver siktedypestlmatet med stor usikkerhet.

Fylkesmannens vurdering

. . v t

Etter Fylkesmannens vurdering tyder tabell 2 og hydrograiimålinger fra indre bassenget i
indre Felleliord i  chow. november og desember i 2016 på at Mellon overestimerer
oksygenminlmum idet indre bassenget. Tabell 3.2 i cFiordmlljøestlmet pe bærswnen i indre
Follatiord. november 2016: estimerer oksygenmlnirnum ! det indre bassenget til 4,84 mill.
Hydrogralimalingor giennornført på det dypeste punktet i det indre bassenget i desember
2016 viser et oksygennivd på 3.3 mill. Det kan forventes at oksygenmlntmum i det indre
bassenget er lavere enn observert verdi (3.3 mVi) i desember 2016, avhengig av når
tidspunktet for ny terskeioverskyiling og utbytting av bunnvann foregår. nomad blir estimatet
av bærekreiten i det indre bassenget også for høyt. Vi ønsker  å  fremheve at
oksygenkonsentrasjonen (3.3 mill) målt i desember 2016 er fra 110 meters dyp eg at
okeygenkonsentraslonen avtar ned mot bunnen på 126 meter, men at det er usikkerhet
knyttet til disse målingene. Vl velger derfor å legge verdier av oksygenkonsentrasjonen fra
110 meters dyp til grunn. selv om det er registrert lavere verdier dypere i vannsøylen.

i henhold til veileder «Klassifisering av miljøtilstand i vannfomkomster» forringes
vannkvaliteten fra god til moderat tilstand ved 3.5 mm oksygen i bunnvannet. Målinger av
oksygenkonoentrasionen i bunnvannet gjennomført i desember viser at det indre bassenget
allerede har moderat tilstand. Målte oksygenkonsentrasloner viser dermed at bæreevnen for
det indre bassenget er nådd. i dag har kun Kongsmoen Settefisk utslipp til det indre
bassenget. men utslipp fra lokalltetene i ytre basseng kan også påvirke
okeygenkoneentraslonen i indre besseng..T.rhtand i det indre bassengetvilkreve .tt-*x l..-. hf: im )1
miljafggbugrqnpg tiltak for at tilgtandengska—l gjenopprettes tilstod økologisk tilstand. . I;”, .. .. arr  -  ”l ;»

Js )'»ba15

Estimert bæreevne for indre Folleijord er i henhold til «Fjordmlljeestimat på bæreevnen i
Indre Follafjonl, oktober 2016: rundt 12 000 tonn! år. Dette estimatet er for indre Follafiord
som helhet med begge bassengene. Det er gjennomført ldorofyllmålingar av indre Follafjerd
fra 2010 til 2012. Rapporten konkluderer med at det er samsvar mltom stktedyp og
elgetetthet og et det var ingen sammenheng mellom algeoppbiomstring og mengde
oppdrettslaks i jorden. Det er derimot funnet forhøyede fosforverdier. som indikerer
påvirkning fra matfiskprodukajonen i fjorden. Produksjonen idenne tidsperioden var 4929
tonn i 2010. 2395 tonn i 2011 og 1940 tonn i2012. Dette tyder på et en produksjon rundt
5000 tonniår ikke {alarm en eutroiering av indre Folleliord og at elktedyp kan brukes som et
indirekte mål for anatomist! indre Follard.

VED/"45434: «1; — 3
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'  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gm tillatelse til en MTB på  9360  tonn i indre Foiiatjord
og setteiiskproduksjon på  1  500 000 solistisk. Alle matisklokalitetene er lokaliserti det ytre
bassenget og tilhører Marine Harvest Norway AS. Fylkesmannen har i sine tiliablser til disse
lokalitetene ikke pålagt virksomhetene andre produksjonstak enn gjeldende MTB .,Avbengig
.av hvordan iokaiitetene utnytter sin MTB i indre Power—d kan den totale produksjonen i indre

ollatjgrd potensielt overgå 12 000 tonn/år Tabell  2. 7  og 28 l «Fjordniijaestimat på
bæreevneni indre Fotlatjord. november 2016»  viser produksjonsdatai Indre Pollution! fra
2005  til  2012  og utteret mengde fra  2011  til  2015.  Selv om produksjonen ikke har vært i
nærheten av 12 000 tonnlår, med høyeste produksjon  2014l2015  på  8166  tonn utføre!
mengde. må Fylkesmannen forholde seg til den MTB som er gitt' i indre Foliaijord. Vadim,
ytterligere tiliatelaeri indre Fol [dang vil vi wigggamäetproduksjonsreglme sompotenaielt
overgår kravet" om bæreevne l henhold til «Fjgrdmmnewmatpé bæreevnen i indre Follatjord.
november  "20105 ”  ”**” ””"”

Ov kl v ln r —  o
Ytre basseng i indre Folialjord er overvåket siden 2005, med en fast overvåkingsstasjon ved
Buvika og Lauviia, som har fjordens storste dyp. Tilmnden og oksygenkonaentrasjonen i det
ytre bassenget påvirker tilstanden og oksygenkonsentrasjonen i det indre bassenget og er
derfor relevant for å vurdere for omsøkte anlegg i det indre bassenget. Det er blitt foretatt
MOM-C undersøkelser på ulike piasseri det ytre bassenget i desember  2001. desember
2005, mai  2006. 2007, to plasser i  2008, 2010  og to i  2013  og en i  2015.  Oppsummering av
undersøkelsene tyder på gode forhold i det marine miljøet i både overgangssonene og
tjemsonen til lokalitetene og et indre Folialjord som resipient har tålt den organiske
belastningen fra matllskanleggene godt. MGM—C undersøkelse fra Selvågen i2015 viste en
forhøyet indeks for bmndyrsfauna og viste tam på overbelastning. Nærsonen tikk
tilstandsklasse  2  (god). mens indeksene for tjernsonen viste hovedsakelig klasse  3
(moderat). 90159929 "M.LOGJG—nwnmmmmm representativ for

aggl— mm; Lokelitet Selvågen er nå trukket tilbake. Utforet mengde i  20102015
generasjonen var  8168  tonn og var den høyeste produksjonen som er registrert i indre
Full—nord MMmooonm ammenwnminmalmm

vkmrsnødvsndiairadusém biomasse i indre Holmfjord

Natu
Kunnskapsgrunnlaget- Naturmangfoldlovens §  8
En sak skal være så godt opplyst som mulig for vedtak settes, jl. forvaltningsloven §  17,
naturmangtoldioven §  8 og forurensingsforskriilen § 38-2. indre Foliaijord er overvåket
kontinuerlig siden  2005.  i tillegg til rapporten til «ljordmiijaestimat på harem/non i indre
Follaljord, november  2016»  og hydrogratiprotiier i  2016  vurderer vi kunnskapsgninnlaget for
godt.

Forever-prinsippet  -  Naturmangfoldlovens § 9
Forever-prinsippet har som mål å unngå irreversibel skade på natunnangfoidet når
kunnskapsgrunnlagat ikke er tilstrekkelig. Fylkesmannen har vurdert kunnskapsgrunniegel
som tilstrekkelig for å fatte vedtak. Føre-var—prhsippet er derfor hensyntatt.

økosystemliinænnlng og samlet belastning -  Naturmangfoldlovens §  10
Fylkesmannen legger stor vekt på ekosystemtiinænning og samlet belastning i denne saken.
indre Foilatjord er en terskeläord. og det må tas hensyn til at det ytre bassenget påvirker
tilstanden I det indre. Det indre bassenget er også mer sårbart tor organisk belastning. Vi har
lagt vekt på hvilke konsekvenser en overbelastning av indre Follatjord vil føre til. En
reduksjon i oksygenkonsentrasjoner kan få svært alvorlige konsekvenser for for på
sjøbunnen. Fylkesmannen har lagt vekt på at indre Foilaijord som resipient må tåle
belastningen fra matiiskanlegg også i år uten hyppige terskeioverskyliinger.

Vem—Eda iQ—L/
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Men
Kravet i vannforskritten er at alle vannforekomster skal nå målet om minst god økologisk
tilstand innen 2021. i noen terskelliorder kan det periodevis være naturlig lavt
oksygenlnnhoid i bunnvannet. Silke vannforekomster vil derfor være særlig sårbare for økte
menneskeskapte tilførsler. indre Folleäord er vurdert som en vannforekomst, selv om det er
to større terskieri fjorden og to basseng med ulik sårbarhet for organisk belastning. i henhold
til hydrograhmålinger fra desember 2016 er det indre bassenget i moderat tilstand i dag.

Moderat tilstand i det indre bassenget vil kreve miljølerbedrende tiltak slik at miljømåiet om
god økologisk tilstand innen 2021 nås. Nye utslipp vil dermed været strid med
vannforskriltens mål.

F i
indre Foliellord er lamslått som et kandidatornråde til vern som marint verneområde.
Vemeverdiene til indre Foiiatjord vil være knyttet til helheten av terskeiijorden med de
spesielle fysiske og kjemiske forholdene, og det rike plante- og dyrelivet
Tldevannsstrernmen over terskiene er viktig for å opprettholde det spesielle økosystemet.
Det ble 8.4.2005 vedtatt midlertidige retningslinjer for behandling av saker som kan berøre
kandidatområder til plen for marine beskyttede områder. Ny aktivitet eller utvidelse av
eksisterende aktivitet som kan føre til varig skade i forhold til verneverdiene for indre
Foiiatjord må så langt som mulig unngås. Selv om enkeltvise oppdrettsanlegg normalt ikke vil
omfattes i henhold til retningslinlono. er detviktig at den totale påvirkningen fra
oppdrettsvirksamhel i fjorden ikke fører til varig skade på vemeverdiene.

Elvene Nordfoldel Ameive og Kongsmoeive farer de anadrome artene laks og sjøørret
Nordfoldal Auneiva fører også slørøye og er den sørligste bestanden av sjeraye i Norge.
indre del av indre Pollution! har flora viktige leveområder for dere erter. Det finnes
registreringer av leveområde for tlere truede/rødlistede arter som sjøene (VU). svartand (NT)
og ærfugl (NT). Det er i tillegg llere registreringer av andre arter som teist (VU) og eter (VU) i
denne delen av jorden.

Konklusjon
Fylkesmannen mener et indre Follaljord er en sårbar terskeliiord hvor det må tas særskilt
hensyn. To terskier hindrer god vannutskittlng. spesielt i det indre bassenget Fylkesmannen
mener kunnskapsgmnniaget tilsier at «ljordmiliaestimet på bæreevnen i indre Pollution),
november 2016» ovareslimerer bæreevnen til det Indre bassenget. som sier et bassenget
tåler en produksjon på 3 500 tonn. basert på kriteriet om minimum 3.5 mill oksygen i
bunnvannat. Fylkesmannen vurderer det slik at det ikke er mulighet å gi tillatelse til økt
utslipp til det indre bassenget da bæreevnen er nådd og tilstanden allerede er moderat.
Tillatelser ti utslipp til det indre bassenget vil være i strid med målet om minst god økologisk
tilstand i 2021 i henhold til vannforskrilten. Fylkesmannen mener bæreevnen basert på
siktedyp for indre Folletjord som helhet potensielt kan nås med de tlllateisene Fylkesmannen

allerede har sitt: MGM. væsmgielsan—ieåeimeegm 5,331! under høyeste registrer!
belastning ”torden lyder det måtlig-alen kan halltimer! bæreevne randi biomassen som

blåWö'ehWälöhéå "201412015.Lyidere, oppfølgin med overvåking vil klargjere om
W  v. vente mama” :rfédus‘e'iré hemmende oiiaiiord som helhet, '
Vedtak
Fylkesmannen avslår søknaden fra SaimoNor AS om ny lokalitet Bogen i indre Foilaiiord i
Nærøy kommune. Avslaget er gitt i medhold av forurensningsloven § 1 1.

Varsel om saksbehandlingsgebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om utelippstiilateiser er omfattet av en
gebyrordnlng. Fylkesmannen varsler om at bedriften plasseres under gebyrsets 4 (laveste
sets) som tilsvarer en saksbehandlingstld på 1-2 uker. Dette medfører at bedriften skal

9; *5
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betale et gebyr på kr 21 500 tor Fylkesmannens behandling av søknaden. jf. forskrift om
begrensning av forurensning av 01.06.04 kapittel 39. Etter vedtak vil faktura til bedriften bli
sendt ut av Miljedirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Bedriften kan uttale seg til dette varselet om gebyr innen tre uker.

Klage
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettsllg
klageinteresse innen  3  uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller tre
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket En eventuell klage skal
angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og
andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Nord—
Trondetsg fylkeskommune som videresender klagen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Med visse begrensninger har partene rett til a se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger
om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Øvrige opplysninger om
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth (e.l.) Andreas Wæhre
Miljevernd'tsktsr R

Miliovemavdelingsn

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor Ingen underskrift

Kopi til: '
NordoTrondelag lylkeskommune Postboks 2560 7735  STEINKJER
Flskaridlrektoretet. Region  Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Nærøy kommune 7970 Kolvereid
Mattilsynet. Region Midt Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL

Q  —- é

.



lnteressegruppen  for Kolvereidvågen og Indre  Foldafjord Kolvereid, 26. april 2018

v/Geir  Lauten  og Olav Urdshals

7970 Kolvereid

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

lnnsi else å forsla tilvedtak om arealendrin

Midt-Norsk Havbruk (MNH) søkte på feil grunnlag om etablering av oppdrett i Kolvereidvågen. MNH

trodde det var et flerbruksområde, på grunn av feil fra Nærøy kommune med å holde arealkartet

oppdatert.

Pga. denne søknaden fra MNH om å etablerere oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen, har nå et flertall

av Nærøy kommunes politikere vedtatt å foreta en arealendring fra FFFN til FFFNA. Arealendringen

forsøkes gjennomført for å imøtekomme søknaden fra MNH.

Det har ikke vært foretatt noen miljøundersøkelser som tilsier at terskelfjordsystemet

Kolvereidvågen og indre Foldafjord på et langsiktig miljømessig bærekraftig nivå tåler mer oppdrett,

med de mange tusen tonn fosfor og andre materialer som slippes ut over årenes løp fra disse

oppdrettsanleggene ved forspill og avføring fra Oppdrettslaksen. Alle miljøbevisste politikere i

Nærøy kommune har et stort ansvar for å sikre en miljømessig langsiktig bærekraftig framtid for

Kolvereidvågen og Foldafjorden. Usikkerheten og risikoen for miljøet, ved å gamble på at det går

bra, er altfor stor i et langsiktig perspektiv.

Havet, og det vi ikke kan direkte se av forurensning i det, har stort sett gått upåaktet hen både i

media og blant politikere. Det som synes av forurensning av havet og fjordsystemer derimot, som

f.eks. overflateflytende kloakk fra mennesker, får derimot stort oppmerksomhet. Det er for så vidt

bra, men for et terskelfjordsystem som Kolvereidvågen og Foldafjorden vil anlegg av enda mer

oppdrettsanlegg innebære en forurensning som enormt mange ganger overstiger utslipp av
menneskelig kloakk i systemet. Det vil før eller siden tvinge seg fram en forståelse for dette,

forhåpentligvis også blant politikere i Nærøy kommune.

Til tross for dette jobber maktpersoner og politikere med forskjellige knytninger til MNH for å

etablere oppdrett i Kolvereidvågen. Strategien er å foreta en arealendring fra et naturområde til et
område man kan etablere akvakultur. Noen bruker arbeidsplasser som argument, og det er i og for

seg selvsagt forståelig, men det blir feil da MNH har flere FFFNA-områder de kan søke på i området
fra Abelvær og innover. Områder hvor havdyp, vannutskifting og terskelfjordproblematikk er en

helt annen og mindre kritisk. Vedlagt er to kart som angir potensielle lokaliteter slik vi ser det. Noen
av disse er utpekt for MNH, men oppdrettsmerdene som MNH nå bruker tåler ikke de sjø-

/bølgekondisjonen som er vest for Klungset. Vi er imidlertid overbevist om at et framtidsrettet

selskap som MNH har både flinke nok folk og ressurser til å utvikle oppdrettsanlegg som tåler større

bølgehøyde, som dermed kan plasseres i disse områdene.

Politikerne må også vite at det er mulig å søke om dispensasjon på avstandskravet om 5 km avstand

mellom lokalitetene. Dermed er det mulig for MNH og søke mange steder i ovenfor nevnte område.



Hvorfor tvinge seg på i det verst tenkelige område i Nærøy kommune, i utsatte terskelfjorder som

Kolvereidvågen og indre Foldafjord?  l  søknaden til MNH står det at man ikke kjenner til annen bruk

av området. Dette vitner dessverre om manglende lokalkunnskap. Et oppdrett i Kolvereidvågen kan

være langsiktig ødeleggende for fjordsystemet på flere måter, inkludert miljø og friluftsliv. Er

forresten Kolvereidvågen et egnet område for matfiskproduksjon med kloakken fra Kolvereid og

utslippet fra vannverket like ved?

MNH har fått utviklingskonsesjoner av myndighetene. Vi mener denne saken tar seg dårlig ut for

MNH og ikke er miljømessig framtidsrettet. Miljømessig langsiktig bærekraftighet for anlegg og drift

av oppdrettsanlegg vil garantert få mer fokus i framtiden. ! dette perspektivet er det ikke god

utvikling eller image for næringen å anlegge oppdrettsanlegg i sårbare terskelfjorder.

Man skulle tro at en omdisponering fra et naturområde til et oppdrettsområde  i  vågen ved

kommunesenteret krevde mer vektige argumenter. Og befolkningen protesterer. Hvorfor blir de

ikke hørt, selv om administrasjonens ROS-analyse går imot oppdrett?

Den politiske behandlingen av arealendringen så lenge ut til å gå imot en arealendring. Argument

for arealendringen fra driftsutvalg og formannskap er: «Bakgrunnen er at man mener at denne

endringen har liten konsekvens» Hva betyr dette? Liten konsekvens for hva? Hvilket grunnlag

uttaler politikerne seg på fra et langsiktig miljømessig synspunkt? Og hva med det aktive friluftslivet

i området, er det ikke viktig for Nærøy som bolyst-kommune?

lgruppemøte før kommunestyremøtet 8. mars blir det presentert en flott powerpoint-presentasjon

som på en oppdrettsvennlig måte presenterer oppdrettsplanene. Det er i presentasjonen selvsagt

ingen problemer med etableringen verken for det marine miljøet, økosystemet, forurensing eller

annen næringsvirksomhet som skipsfarten.

Det blir så presentert et forslag fra flertallsgruppen i kommunestyret, signert ordfører Steinar Aspli.

Dette forslaget kan se og høres bra ut i utgangspunktet, men i praksis er det like ødeleggende for

området om bare det begrensede området hvor oppdrettsanlegget til MNH tenkes plassert blir

omregulert.

Dette «spiselige» forslaget endrer ikke på de negative miljøpåvirkningene. Det bærer dessverre

også preg av å være dårlig forberedt, og betingelsene synes ikke konkrete. Forslaget i sin form bør

ikke være bra nok til å stemme over, ref. kommentarer i rødt nedenfor.

Kommentarer i r dt til Nær kommune sitt vedtak:

Nærøy kommunestyre mener at  samfunns— og næringsinteressene er klart større enn negativ

påvirkning for miljø- og friluftsinteressene og vedtar at et avgrenset område i ytre del av

Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-område jfr. kart.

Å sette et natur— og friluftsområde og veie dette Opp mot de økonomiske forhold som oppdrett i

dag representerer blir feil., Det finnes alternative lokaliteter og disse må brukes før man begynner

med arealendringer fordi et oppdrettsselskap på feil grunnlag har søkt om etablering i området.

Det er å snu saken på hodet at kommunen og dens innbyggere skal måtte ofre en terskelfjord, sitt

nærområde og natur. Hvorfor skal kommunen og dens innbyggere godta at et oppdrettsselskap

presser kommunen på denne måten? Hvorfor kan ikke oppdrettsselskapet søke på en lokalitet i et

FFFNA—område? Argumentasjon fra MNH om tap av arbeidsplasser og inntekter blir feil ettersom

det finnes alternative steder i eksisterende FFFNA—områder.



Vedtaket betinger at følgende forutsetninger tas inn som bestemmelser for  området  om det skal

brukes til lakseoppdrett:

. Lokaliteten betjenes av Iandstrøm

. Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning

Hva menes med miljøpåvirkning og hvordan skal det reageres på dette? Skal man avslutte

når fisken man får i Kolvereidvågen er full av  pellets  og lite apetittelig (ref. fiskemottaket på

Rørvik som er kritisk til overfet fisk fra nærområdet til oppdrettsanlegg), Eller når fettstripen

fra anlegget på stille varme dager legger seg inne i vågen? Eller menes det her kanskje når

fisken i fjordsystemet slutter å bruke gyteområdet? Og hva med et langsiktig perspektiv, low

20 år fram i tid, kan man framskrive en miljømessige påvirkning og si at ja ingen  problem?

. Oppankring av anlegget og plassering av förflåte avklares med lokale interesser

Hva og hvem er lokale interesser? Hva om man ikke blir enig med oppdrettsselskapet om

hvor forflåten skal ligge, denne var beleilig nok ikke tegnet inn på powerpoint»

presentasjonen Hva om grunneier sier at den ikke skal ligge enten østenfor eller mot land

mot nord, blir dette hørt eller er det tegningene i søknaden som er styrende, at dette

punktet kanskje overstyres uansett? For tegninger og arealplassering i søknaden overstyrer

vel kommunestyrets vage betingelser?

Fakta er, at det er de naturgitte forutsetninger som bestemmer et oppankringsmønster, På

samme måte stilles det også krav til dimensjoner på fortøyningspunkt og liner,

. Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og miljøpåvirkninger.

Når skal det informeres, er det årlig eller ukentlig og hva skal det informeres om i driftsform,

Hvilke miljøpåvirkninger skal det informeres om, og hvordan kan man påstå at det er

miljøpåvirkning uten å ha et referansepunkt. Er det utslipp pr. år i tusen tonn? Eventuelt

med sammenligning/ sammenstilling i forhold til annet utslipp? Her må det utføres en full

kartlegging på biologisk mangfold med artskartlegging og full langsiktig miljøundersøkelse

med bærekraftvurderinger, utført av en uavhengig aktør som f.eks. Havforskningsinstituttet,

Siden anlegget også planlegges lagt på gyteområdet for fisken fra området fra

Skjolden/Årfor må det foretas kartlegging av dette med eggtelling og artsmangfold,

Viser til egen innsigelse som har flere argumenter som alene tilsier at oppdrett ikke må etableres i

Kolvereidvågen. Det må også være et signal til politikerne at Fylkesmannen øker FFFN-området i

Arnøyfjorden, samtidig som mange lokale politikere mot store protester går inn for/jobber for å

redusere FFFN-området i Kolvereidvågen.

Det er å håpe på at politikerne er så modige at de ser og vurderer alle forhold i denne saken på nytt,

endrer mening og stemmer mot en arealendring. Og står fram for en miljømessig bærekraftig

framtid for Kolvereidvågen og Foldafjorden. Usikkerheten og risikoen for miljøet, ved å gamble på

at det går bra, er altfor stor i et langsiktig perspektiv.

For interesse ru en:

% WM ga,/MÅ.
Olav Urdshals Geir Lauten
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Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre  F oldafjord

v/Geir Lauten og Olav Urdshals

7970 Kolvereid Kolvereid, 26. april 2018

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

N lokalitet alternativ til Kolvereidvå en

Vi er informert av MN H om at de vil søke å erstatte lokaliteten i Kolvereidvågen med en

lokalitet like øst for Selvågen i Indre Foldafjorden.

Det settes stor pris på at MN H tar hensyn til alle innsigelsene mot lokaliteten og den planlagte

arealendringen i Kolvereidvågen og nå vil utrede en annen.

Vi er mot større oppdrettsaktivitet i Indre Foldafjorden da fjorden allerede er overbelastet slik vi

ser og erfarer det marine miljøet.

Men siden området allerede er regulert til et F FFNA-område er det mer naturlig å søke i slike

områder.

Strømforholdene ved Selvågen synes mer oversiktlig og forutsigbar enn i Kolvereidvågen.

Topografisk er det en «rett» fjord og dette skulle tilsi at det er en "en annen sjø" som går på

sørsiden enn på nordsiden, dette er også vår erfaring.

Det bør være enklere å kartlegge og ha kontroll på de negative påvirkningene på miljøet på

denne lokaliteten enn i Kolvereidvågen. Det eksisterer tross alt referansemålinger etter flere år

med drift på anlegg fjorden.

Viktig: Viser vi til eget skriv som angir nye lokaliteter utenfor terskelfjorden som må prioriteres.

For interesse ru en:

[åa/M? ÅÅÅ
Olav Urdshals Geir Lauten



Nærøy Bonde-og Småbrukerlag                                                                          Foldereid Bondelag                                    

v/Håkon Bach                                                                                                         v/Gerhard Røsseth                                       

7985 Foldereid                                                                                                       7985 Foldereid 

 

Nærøy Kommune                                                                               Foldereid 29.04.2018                                        

7970 Kolvereid 

 

Uttalelse vedr.endring av arealplanen for Kolvereidvågen,2.gangs høring. 

 

8.mars 2018 vedtok Nærøy Kommunestyre, med to stemmers overvekt, å endre arealplanen 

for Kolvereidvågen i den hensikt å legge til rette for Midt-Norsk Havbruk sin søknad om 

oppdrett på vågen. Det er dette vedtaket som nå er på høring. 

I forkant av møte den 8.mars ga vi en uttalelse der vi påpekte flere negative konsekvenser av 

fiskeoppdrett i Kolvereidvågen. Det har ikke kommet til momenter i denne saken som gjør at 

vi har endret vårt syn. Derimot har det kommet en søknad fra Marin Harvest om 

biomasseauke på Torgerhaugen. Denne søknaden gir en pekepinn på hvordan framtida vil 

arte seg. Regjering og Storting  går inn for ei storstilt opptrapping  innen oppdrettsnæringa 

og trykket på lokale arealer vil hardne til. I denne situasjonen er det viktig at lokale politikere 

er seg sitt ansvar bevisst og våger å prioritere andre hensyn av betydning for befolkninga. 

Arbeidsplasser og industriarealer er viktige prioriteringsområder for en kommune, men det 

er i aller høyeste grad også friarealer som kan fremme trivsel og bolyst. Det ligger i sakens 

natur at vi ikke trenger å bekymre oss for at oppdrettsnæringa vender oss ryggen fordi vi er 

«vanskelige». Næringa kommer framover til å trenge store arealer, på land og på sjø, og det 

vil bli tilbyders marked. Kommunen bør begynne å tenke på egnede områder for landbasert 

oppdrettsvirksomhet! 

Hele Kolvereidvågen bør bestå som et rent FFFN-område.  Vi anser det ikke som vår 

oppgave å peke på alternative oppdrettslokaliteter for Midt-Norsk Havbruk, men de bør 

definitivt ligge utenfor Korsnesstrømmen, i områder med stor nok vannutskifting. 

 

Vedlegg:                                                                                                                                                                                               

1. Høringsuttalelse datert 23.11.17                                                                                                                                             

2. Uttalelse vedr. arealplan datert 02.09.16                                                                                                                                 

3. Uttalelse vedr.arealplan fra april 2017 

 



 

 



Nærøy Bonde- og Småbrukarlag     Foldereid Bondelag 
v/ Trond Evensen       v/ Gerhard Røsseth 
7985 Foldereid       7985 Foldereid 
 
         Foldereid 23.11.17 
Nærøy kommune 
7970 Kolvereid 
 
Høringsuttalelse vedr. endring av arealplanen for Kolvereidvågen 
 
Det vises til kunngjøring om endring av arealformål for Kolvereidvågen i Nærøy kommunes 
arealplan, der området foreslås endret fra FFFN til FFFNA-område og dermed åpne for 
etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen. 
 
Kolvereidvågen ligger like ved Kolvereid som er Nærøy kommunes tettest befolkede område. 
Vi mener at det er uakseptabelt at man tillater fiskeoppdrett i et område som brukes mye av 
lokalbefolkningen til fritidsfiske og rekreasjon. Fiskeoppdrett må i dag kunne regnes som 
industrivirksomhet, og det å plassere et industrianlegg i Kolvereidvågen vil presse bort andre 
brukere av Vågen. 
 
Et oppdrettsanlegg vil legge beslag på store sjøarealer og bidra til støy og visuell 
forurensning. I tillegg vil Kolvereidvågen bli utsatt for miljøskadelig utslipp. Kolvereidvågen 
er et fjordbotn som er innestengt med 2 terskler, en terskel i Korsnesstraumen og en terskel 
som krysser fjorden fra Urdshalsneset til Straumneset på nordsida av fjorden. 
Kolvereidvågen utgjør på denne måten et eget basseng med begrenset utskifting av 
vannmassene. 
 
Kolvereidvågen er fra før belastet med utslipp fra kloakk og industri. Utslipp fra 
fiskeoppdrett vil utgjøre en tilleggsbelastning som vil være skadelig for det marine livet i 
Vågen, spesielt med tanke på at Kolvereidvågen er gyteområde for en lokal torskestamme. 
Erfaringer fra andre fjorder viser at utslipp fra fiskeoppdrett kan fortrenge fjordtorsk fra 
gyteområdene. Det er også en risiko for at lokale fiskestammer vil endre adferd ved å beite 
på forspill fra oppdrettsanlegget istedenfor sin naturlige føde. Man utvikler da fiskestammer 
som ikke lenger er tilpasset næringsgrunnlaget i fjorden. 
 
Vi har tidligere sendt inn høringsuttalelser i forbindelse med arbeidet med ny arealplan for 
Nærøy kommune. Innholdet i disse høringsuttalelsene har også relevans for denne spesifikke 
saken om Kolvereidvågen. Disse høringsuttalelsene legges derfor ved som vedlegg. 
 
Vedlegg: 

1. Vår høringsuttalelse fra 02.09.16 
2. 2. gangs høring fra april 2017 



Nærøy Bonde-og Småbrukerlag                                                                Foldereid Bondelag                                                             

v/ Trond Evensen                                                                                          v/ Gerhard Røsseth                                                          

7985 Foldereid                                                                                               7985 Foldereid 

 

Nærøy Kommune                                                                  Foldereid  17.04.2017                                                                                                                                                                                                    

7970 Kolvereid                                                                        

 

Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy Kommune                                                           

2.gangs høring. 

 

Vår uttalelse fra 1. høringsrunde står fortsatt ved lag. Vi benytter denne anledningen til å 

kommentere noe av det som har skjedd i tiden etter at vi avga vår uttalelse datert 

2.september 2016. 

01.11.2016. Rapport fra AquaKompetanse. 

 I forbindelse med første høringsrunde fremmet Fylkesmannens Miljøvernavdeling innsigelse 

til FFFNA-område i indre del av Indre Follafjord. Det ble også sterkt frarådd å legge opp til 

ytterligere akvakultur i ytre del av Indre Follafjord.                                                                                                          

I sitt reviderte forslag til plan har imidlertid kommunen fortsatt gitt hele Indre Follafjord 

benevnelsen FFFNA.  Dette blir gjort på bakgrunn av rapport fra AquaKompetanse, datert 

01.11.2016. Denne rapporten var ikke tilgjengelig da Fylkesmannen ga sin uttalelse.  

Kommunen sier de ønsker en faktabasert og bærekraftig forvaltning av fjorden. Det er lett å 

si seg enig i denne konklusjonen, men det er på ingen måte slik at det er AquaKompetanse 

som sitter på den hele og fulle sannhet i denne saken. Forfatteren sier selv at 

modellresultatene er å betrakte som veiledende verdier. 

Vi har fått havforsker Jan Aure til å kommentere rapporten. Hans konklusjon er at det 

enkelte år er langt dårligere vannutskifting i fjorddypet enn det AquaKompetanse påstår. Det 

gjør at fjordens bæreevne for fiskeoppdrett blir betydelig redusert. Se vedlegg. 

 

 07.12.2016. Vedtak i kommunestyret. 

Etter Hans Martin Storø sitt forslag vedtok kommunestyret med 18 mot 9 stemmer følgende: 

«Indre del av Indre Follafjorden beholder FFFNA, men da med den begrensning at 

oppdrettslokaliteter der bare skal være reservelokaliteter for å unngå problemer med lus og 



sykdom. Det skal bare brukes i forbindelse med ny utsetting av smolt, og lokalitetene skal 

bare benyttes i maksimalt 9 måneder, og bare fram til gjennomsnittsvekten er 1,5 kg.»    

 Det er kun bestemmelsene i en arealplan som vil være juridisk bindene. Det er høyst 

sannsynlig at kommunestyrets vedtak ikke kan inngå som en bestemmelse, men kun som en 

retningslinje. Denne har ingen verdi i en tilspisset situasjon. Det er viktig å minne om at når 

det først står A på arealplanen er det Fylkeskommunen som er forvaltningsmyndighet og 

kommunestyrets gode intensjoner er i praksis fint lite verdt! 

 

19.12.2016.  SalmoNor AS – avslag på søknad om oppdrett. 

Fra Fylkesmannens vedtak siterer vi: «Fylkesmannen har vurdert det slik at bæreevnen til det 

indre bassenget i Indre Follafjord allerede er nådd og tillatelser til nye utslipp vil være i strid 

med vannforskriftens mål om minst god økologisk tilstand i 2021.» 

Videre i vedtaksbrevet kan vi lese: «Videre oppfølging med overvåking vil klargjøre om det vil 

være nødvendig å redusere biomasse i Indre Follafjord». 

Den nyeste rapporten fra AquaKompetanse inngikk som en viktig del av 

bakgrunnskunnskapen da dette vedtaket ble fattet. Vi anser i denne sammenhengen 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å være den beste instansen til å trekke konklusjoner om 

samla miljøbelastninger i Indre Follafjord. 

 

Laksebarnehage. 

Oppdrettsnæringa har vært flinke til å markedsføre sitt ønske om lokaliteter i fjordene med 

at det er snakk om oppdrett av smolt /småfisk.  Det høres fort litt mer uskyldig ut, men 

sannheten er selvfølgelig at små fisk også gir utslipp og forspill. Det interessante er hvor stor 

tillatt biomasse selskapene er blitt innvilga. Små fisk gjør bare at man kan putte flere 

individer i merdene. Dessuten har vi ingen garanti for at anleggene kun vil bli brukt til små 

fisk. Selskapenes politikk på dette området er i stadig endring. Vi kan lett tenke oss at det i 

pressede situasjoner vil kunne oppstå behov for bruksendringer. Sjukdomsutbrudd eller 

plassmangel ved andre anlegg er eksempel på slike behov.                                                                                          

Det blir også hevdet at høy ferskvannsinnblanding i fjordvannet gjør at det her er mindre 

lakselus, noe som gjør fjordområder særlig godt egna til «barnehager». I tilfellet det er noe i 

denne påstanden så stemmer det i hvert fall ikke for Indre Follafjord! Her er det tidvis blitt 

brukt store mengder avlusningsmidler i anleggene, f.eks. hydrogenperoksid og det kjemiske 

midlet Slice. Be om tall fra Mattilsynet sesongen 2014/2015. (Sistnevnte middel ødelegger 

skallet på lusene, men virker også negativt på skallet til reker og andre skalldyr i sjøen.) Det 

er fanget sjøørret med opptil 50 lus! 



 

 

Virussmitte. 

Ytterdistriktet har de senere månedene vært hardt ramme av virussmitte på oppdrettsfisk. 

Det er i flere anlegg registrert både PD og ILA. Næringa har så langt blitt pålagt utslakting av 

smitta fisk, men kjemper nå en kamp for å slippe. Skulle næringa nå igjennom med sine krav 

vil det kunne oppstå en situasjon med permanent nedsmitta fisk i merdene. Det vil kunne få 

uante følger for vill laks og sjø-ørret. Virussmitte vil komme på toppen av problemer med 

luseangrep og genetisk innblanding fra rømt oppdrettsfisk. Det vil i en slik situasjon være 

uklokt å trekke oppdrettsanlegg lengre inn i fjorder med lakseførende vassdrag. 

Oppsummering. 

Fiskeoppdrett i Follafjorden fram til nå har ikke blitt drevet på en bærekraftig måte. Det kan 

vi konkludere med etter å ha sett hvordan anleggene flyttes rundt etter noen tids bruk. 

Dette skjer angivelig som justeringer eller ved at man tilbyr seg å slette en lokalitet i bytte 

mot en ny. For hver ny lokalitet som tas i bruk ødelegges en ny bit fjordnatur og vi blir 

sittende litt fattigere tilbake. Oppdrettsvirksomheten i Follafjorden bør ikke under noen 

omstendighet trekkes lenger inn i fjorden enn det som allerede har skjedd! 

 Med den varslede opptrappinga i lakseindustrien er det viktigere enn noen gang å trekke 

grensene for hvor det i utgangspunktet ikke er greit med tradisjonelt fiskeoppdrett. 

Vi går inn for at hele Indre Follafjord gis status som FFFN-område.                                            

En definering av fjorden til et flerbruksområde, men uten A, vil gi kommune og 

lokalbefolkning den beste muligheten til å ta styring over egne verdifulle arealer og 

tilhørende ressurser.  

 

 

                                                                                                                                                                     

Vedlegg:  

o Nr.1: Vår uttalelse fra 02.09.2016 

o Nr.2: Kommentarer fra Jan Aure til rapport datert 01.11.2016 

o Nr.3: Fylkesmannens vedtak til SalmoNor sin søknad om oppdrett i Indre Follafjord                                                      

 

Kopi til: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Miljødirektoratet. 



                                                                                                                                                      

 

  

 

 



Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord
Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord

Et intakt økosystem er et skattekammer av naturmangfold og genetiske
ressurser, verdier som bare stiger i kurs i takt med økt kunnskap og omfanget 
av såret natur på kloden. Det er ingen grunn til å øde vår felles naturarv nå, på 
grunn av ubetenksom bruk av metoder som likevel må gå mot slutten av sin 
æra.

La oss gripe tak i de ulike muligheter som ligger i en fremtidsrettet forskning 
og næringsutvikling, basert på livsprosessene i uskadet natur.
Vårt håp er en ren fjord som vil gi grobunn for nye insentiv, trivsel og varig 
utkomme. Realisering av dette håp vil gi Nærøy kommune det sterkeste
aktivum, verdifull variasjon i satsingsområder og flere ben å stå på, samt ring-
virkninger av estetiske og etiske verdier som virker attraktive på omverdenen.

Vi tror nye metoder for fiskeoppdrett(f.eks. landbasert), algedyrkning og
nyttiggjørelse av et univers av marine organismer til ernæring, medisin og
forskning kan finne sin plass i dette perspektiv.

Nærøy Bonde- og Småbrukarlag
v/ Trond Evensen

Nærøy Bondelag
v/ Gerhard Røsseth



Kommunale arealplaner er et sentralt redskap for en bærekraftig næringsutvikling og for-
valtning av lokale ressurser, her under innbyggernes trivsel og folkehelse. I det planarbeidet 
som er utført i Nærøy er særlig samfunnsdelen av høy kvalitet. I planbeskrivelsen ser vi en 
positiv holdning til bevaring av dyrkajord. Beskrivelsen inneholder gledelig mange kreative 
tiltaksplaner utover i grendene, samt en systematisk vurdering av virkninger på samfunn og 
miljø.

Disponering av sjøarealene i Indre  Follafjord
Her foreslås den gamle arealplanen beholdt uendret bortsett fra at rene A-områder skal 
inngå i FFFNA-områdene. Forslaget fremstår som defensivt på grunn av flere forhold.

• Det vises manglende vilje til å løse en langvarig interesse-motsettning mellom lokalbe-
folkningen i Indre Folla og en multinasjonal aktør for fiskeoppdrett (Marine Harvest), en 
konflikt som ser ut til å eskalere etter hvert som nye selskap søker etablering i fjorden. Vi 
viser her til Kommunal planstrategi 2012-2015, angående langsiktig arealbruk: ”Imidler-
tid er det ønskelig å etter hvert få en nærmere avklaring mellom ulike arealbruksinteress-
er også i flerbruksområdene”. En slik avklaring er ikke gitt.

• Kommunen har ikke klagerett på en tildeling av akvakultur/fiskeoppdrett gitt av Fylkes-
kommunen i et FFFNA-område, (vedlegg 1). Ved foreslått arealdisponering overføres 
forvaltningsansvar for store deler av Indre Follafjord til regionalt nivå. Ved behandling av 
Marine Harvest sin søknad om fiskeoppdrett ved Kalvahagan II, fikk vi se et eksempel på 
hvordan en interesseavveining kommer ut når Regional Utviklingsavdeling er avgjørende 
instans. Under høringen hadde en samstemt lokalbefolkning og kommunen ved Utvalg 
for Drift og utvikling, av gode grunner, gått imot denne etableringen. Samme skepsis ble 
uttrykt i Fylkesmannens utalelse av 12.03.14. Nord-Trøndelag Fylkeskommune valgte se 
bort fra alle innsigelser og gav likevel tillatelse til etablering. Heller ikke den lokale befolk-
ningen ble tilkjent klagerett på denne avgjørelsen.

• Utslippstillatelse hører under Fylkesmannens arbeidsområde. Foreslått arealdisponering 
inviterer til blant annet virksomhet som gir store utslipp, og overlater miljøansvaret til 
Miljøvernavdelinga. Dette forsterker det press vi ser Fylkesmannens Miljøvernavdeling 
er utsatt for fra alle hold: fra sentrale myndigheter, fra en ambisiøs næring og nærings-
forening i Ytre Namdal, som etterlyser større tilgang på arealer, og fra Regional Utvikling-
savdeling som prioriterer fiskeoppdrett foran andre hensyn.

Lokaliteter, produksjonsomfang
Indre Follafjord strekker seg 42 km fra innløpsterskelen ved Kolvereid i vest til Kongsmoen i 
øst. Fjorden dekker en overflate på 47 km2. Den har to hovedbassenger, adskilt av en indre 
terskel ved Foldereid. De to tersklene – ved Foldereid og Kolvereid – har dyp på 10-12 m. 
Typiske dyp i fjordbassengene er 120 – 150 m, med største dyp på ca. 190 m.
Fiskeoppdrett hadde i sin spede begynnelse i Kreklingområdet omkring 1990. Pr. i dag er 
det Marine Harvest Norway AS som disponerer tre lokaliteter (Torgerhaugen, Storvika og 
Kalvhagan II), se kart vedlegg 2, med en foreløpig utslippstillatelse for en bruttoproduksjon 
på 9360 tonn. Den reelle produksjonen har i snitt for årene 2005-2011 ligget på 3.700 tonn.1 
Lokaliteten i Kalvhagan er pr dags dato ikke tatt i bruk.

Konsekvensutredning for utslipp
I perioden 1991-1993 gjennomførte miljøvernavd. i NT et program for kapasitetsvurdering av 
Indre Folla.2 Programmet bestod av en feltundersøkelse som samtidig var input i data- 
modellen ”Fjordmiljø”. Her ble fjorden omtalt som ”stort sett ren”. Resultatet av under-
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søkelsen ble sammenfattet slik: ”Konklusjonen må bli at de hydrografiske forhold er svært 
følsomme. Videre undersøkelser får avklare om Indre Folla er et mulig eller gunstig sted for 
oppdrett.”

20 år senere gjorde Aqua Kompetanse på oppdrag fra Marine Harvest et nytt forsøk på å 
estimere ”bæreevnen” i Indre Follafjord. Denne rapporten konkluderte med at 28.000 tonn 
årlig produksjon skulle være bærekraftig drift. Jan Aure, tilknyttet Havforsknings-instituttet i 
Bergen, fant imidlertid flere feil og mangler ved dette estimatet. Han kom frem til at grensen 
for ansvarlig produksjon (relatert til O2-miljø) går ved 5000 tonn.3 Det som skiller disse
estimatene er bl. a. oppholdstiden for bassengvannet (5 mot 24 mnd.) og utslipp fra fiske-
oppdrett (10 mot 20 kg N/ tonn produksjon).

På bakgrunn av Jan Aures beregninger har Fylkesmannen i brev til NT fylkeskommune 
07.03.16 ønsket en ny og oppdatert fjordmiljøsimulering. Kravet ble utløst av tre nye 
oppdrettssøknader fra Salmo Nor AS, derav to lokaliteter innenfor den indre terskel på 
Foldereid.

Etter forlydende skal Salmo Nor AS ha gitt dette oppdraget til Aqua Kompetanse. Det er 
ganske åpenbart at dette ikke kan gjelde som en objektiv og upartisk utredning. Ikke bare 
har oppdragsgiver en klar interesse i saken, men her skal Aqua Kompetanse også vurdere 
sin egen tidligere vurdering. Vi ser at en fjordmiljøsimulering er utilstrekkelig som grunnlag 
for å ta vare på alt mangfold.
Teoretiske kalkyler av denne art innebærer en risiko for manipulasjon av natur i stedet for å 
bevare og understøtte dens livsprosesser, som er den eneste farbare vei i et langsiktig pers-
pektiv.

Påviste virkninger av utslipp
Artsmangfold og artssammensetning i bunnprøver gir opplysninger om hvordan miljøfor-
holdene er i et område. Miljøforholdene i bunnen og i vannmassene over bunnen gjenspeiler 
seg i bunnfaunaen.
MOMB-undersøkelser tas gjerne som en serie prøver langs anleggsområdets omkrets (nær-
sonen). Så langt vi har fått tilgang på rapporter, går det frem at det ved samtlige lokaliteter 
i fjorden vår har oppstått uakseptabel faunatilstand 4, det vil si at bunndyr ved anlegget 
blir borte. Når anlegg stadig flyttes rundt, både som ”justeringer” og for å ta i bruk nye 
lokaliteter, utvides arealet som blir direkte påvirket, og faren for skade på spesielle arter 
og marine naturtyper øker. Her henvises til Fylkesmannens utslippstillatelse for Kalvhagan 
12.03.2014: ”Miljømålene for bunnpåvirkning under et oppdrettsanlegg er at organisk avfall 
ikke skal akkumuleres over tid og at bunngravende dyr kan leve under merdene”. Det poen-
gteres videre at ”det biologiske mangfoldet er relativt dårlig kartlagt”.

MOMC-undersøkelser utføres som analyser av bunndyr fra prøver tatt på dypet i anleggenes 
fjernsone, og viser generell miljøtilstand i et større påvirkningsområde.
Det er utført en rekke MOMC-undersøkelser i Indre Follafjord, men bare en referansestasjon 
er fulgt opp noenlunde systematisk (se kart). Den hadde ved første gangs undersøkelse i 
2001, økologisk tilstandsklasse I.5  Siste MOMC-undersøkelse ved samme posisjon i mai 
2015, viste at tilstanden var forringet til klasse III,6 det vil blant annet si en dominans av
forurensningstolerante arter. Jamfør vannforskriftens §4, som slår fast at tilstanden i et
vannområde ”skal beskyttes mot forringelse”, og naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, §9.

At det i det store og hele - ennå - er områder i fjorden med “god vannkvalitet” tør vel ikke 
gjelde som tillatelse for bare å flytte på miljøbelastningene.
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Påvirkning av naturmangfold
(1) ANADROM LAKSEFISK: Indre Follafjord har ifølge Naturvernforbundet 16 små og store 
elver, hvor det er registrert anadrom laksefisk. En rapport fra Sweco (Berger 2012)7 viste 
at ungfisk i elver nær oppdrettsanlegg hadde opptil 50 lus på seg, og at rekrutteringen var 
sviktende. Siden 2012 har luse-problemet i fjorden blitt tydelig verre, slik at Mattilsynet har 
måttet gå til produksjonsrestriksjoner.8

Fylkesmannen sier i sin konklusjon ved Interesseavveining av arealbruk for Kalvhagan II, 
12.03.2014: ”Fylkesmannen er bekymret for at oppdrettslokaliteter flyttes innover i Folla. 
Dette på grunn av de mange små anadrome vassdragene, samt situasjonen for sjørøye
innerst i fjorden.”

(2) KYSTTORSK: Vår fjord er, som den eneste i  sitt slag langs Namdalskysten, kategorisert 
som nasjonalt viktig gytefelt med høyeste verdi A, for kysttorsk (Naturvernforbundet). Kyst-
torsken lever hele livssyklusen i og omkring fjordene. Bestanden langs kysten er over halvert 
siden 1990-tallet, og var rødlistet med kategorien sterkt truet (Artsdatabanken 2006). Utsagn 
fra folk med over 50 års erfaring med fjordfiske vitner om redusert bestand, samt nye fore-
komster av fiskesykdommer. Torsk, uer, sei, sjøørret og andre fiskeslag har vært en verdifull 
ressurs for folket her gjennom tidene. Og det kan bli det igjen, når vi etter hvert innser
nødvendigheten av en økologisk forvaltning av naturgrunnlaget.

(3) ANDEFUGL: En sammenstilling av studier av virkningen oppdrett har på bl.a. andefugl,9 
tyder på at trafikk med anlegg og drift av en slik lokalitet har en fortrengende effekt. Indre 
deler av fjorden har registrerte kjerneområder for ærfugl (NT: Nær truet på rødlisten) og 
sjøorre (VU: Sårbar på rødlisten).

(4) REKER: Hans Finnanger,10 som har drevet bærekraftig rekefiske i over 30 år her inne, 
melder om endrede forhold, som i tid faller sammen med oppdrettsnæringens inntog. 
Finnanger opplyser at rekebestanden gradvis blir bore i fjordområder med oppdrettsanlegg. 
Man mener dette har sammenheng både med økt algevekst og med bruk av avlusnings-
midler, som nettopp rammer krepsdyr. Behandling mot lakselus har i perioder foregått ved 
anleggene i Indre Follafjord, inntil 100 tonn hydrogenperoksyd i én behandling.11

Natur og folkehelse blir påvirket
I kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse satt opp som ett av hovedmålene, hvor 
”påvirkningsperspektivet” skal stå sentralt i all kommunal virksomhet og utvikling. Under 
arealbruk uttrykkes et ønske om å ta hensyn til bosetning og til ”områder som legger til rette 
for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen”. 
Hele sørsiden av fjorden, på strekningen mellom Foldereid og Finnestranda, er spesielt 
verneverdig. Dels snakker vi om et dramatisk fjordlandskap, med Skjolden som et kjent 
landemerke. Men strekningen er også unik i og med at den er uten fast bosetting, uten veier 
og andre inngrep. Bortsett fra noen få nedlagte småbruk, som snarere forskjønner og
understreker det uberørte, er det en jomfruelig natur med stor rekreasjonsverdi for 
allmenheten.
Vi som har bosatt oss her inne har et nært forhold til fjordnaturen som er vårt utvidede hjem 
og fritidsområde. Når industrianlegg, som også har vedvarende støy fra dieselaggregat, blir 
plassert på vannflaten overfor der vi bor, må grunnleggende trivsel- og naturkvaliteter gå 
tapt. Landskapsformen, med skrånede lier og fjell på begge sider, forsterker denne effekt.
Lokalbefolkninga langs Follafjorden er i overveiende grad enige om at fiskeoppdrett med 
dagens metoder og omfang, ikke hører hjemme her inne. Dette har kommet til uttrykke ved 
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gjentatte anledninger tidligere. Da tildeling av Kalvhagan II var oppe til høring, ble det avgitt 
16 skriftlige protester, hvor en med 75 underskrifter. I forbindelse med søknader fra
SalmoNor ble tilsvarende standpunkt lagt for dagen.

Konklusjon
Etter de forhold som vi har beskrevet, ser det ut til at belastningen på Indre Follafjord har 
gått for langt, så vel juridisk som moralsk, og at oppdrettsvirksomhet har bidratt til denne 
situasjonen. 
Miljøundersøkelsene, luseangrep og forekomst av annen sykdom på villfisk, samt luseop-
pblomstring med kjemikaliebruk som følge, skulle være sikre indikatorer her.

Når dertil kommer negativ virkning på folkets trivsel og livskvalitet, forventer vi at kom-
munepolitikerne gjennom utformingen av arealplanen tilkjennegir sitt ansvar. For å gi kom-
munen rettmessig råderett over egne omgivelser og ressurser bør hele Indre Follafjord gis 
status som FFFN-område, og med åpning i bestemmelsene for å søke dispensasjon for 
akvakultur. Erfaring viser at denne løsningen best vil ivareta prinsippet om medvirkning, 
samtidig som den holder døren åpen for havbruksnæringer som er bære-
kraftige her inne.

I et forsøk på å utvide perspektivet over de beslutninger som må tas, gjengir vi Grunnlovens 
§112 i sin helhet: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en lang-
siktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningen av planlagte og 
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
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Midt-Norsk Havbruk AS 
Postboks 104 
7901 RØRVIK 
 
Nærøy kommune 
Rådhuset 
7970 KOLVEREID       Rørvik 26. april 2018 
 
 
 
 

Offentlig ettersyn – endring arealformål 
ytre del, Indre Foldafjord 
 

Med bakgrunn i kommunestyret i Nærøys vedtak i sak PS 8/18 Endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel, ytre del, Indre Follafjord den 8. mars 2018, har Nærøy kommune lagt 
følgende forslag ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14: 
 

«Nærøy kommunestyre mener at samfunns- og næringsinteressene er klart større enn negativ 
påvirkning for miljø- og friluftsinteressene og vedtar at et avgrenset område i ytre del av 
Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-område jmf. kart. 
Vedtaket betinger at følgende forutsetninger tas inn som bestemmelser for området om det 
skal brukes til lakseoppdrett: 

 Lokaliteten betjenes av landstrøm 
 Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning 
 Oppankring av anlegget og plassering av fôrflåte avklares med lokale interesser 
 Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og 

miljøpåvirkninger 
Planen sendes ut til offentlig ettersyn og høring etter PBL §11-14.» 
 

Midt-Norsk Havbruk AS stiller seg bak endringsforslaget fra kommunestyret. Foreslått, avgrenset 
FFFNA-område vil være tilstrekkelig for det produksjonsomfang som er lagt til grunn i vår søknad om 
lokalitet i Kolvereidvågen. De bestemmelsene som forslaget forutsetter for lakseproduksjon i 
området, ønsker Midt-Norsk Havbruk å følge opp i nært samarbeid med Nærøy kommune og 
lokalsamfunn – slik vi også gjør på våre øvrige produksjonslokaliteter. 
 
MNH har også tatt initiativ overfor marin seniorrådgiver i Trøndelag, Per Andersen, for å få 
utarbeidet forslag til et utvidet overvåkningsprogram for miljø i og rundt Kolvereidvågen ved en 
eventuell lokalitetsetablering. Dersom MNH blir gitt tillatelse til produksjon på lokaliteten, vil 
selskapet bidra til å finansiere et overvåkningsprogram som kartlegger og overvåker eventuelle 
endringer i biologisk mangfold før etablering av oppdrettslokaliteter, samt under og etter 
produksjon.  

Endret arealbehov etter ny soneinndeling 
Midt-Norsk Havbruk AS benytter samtidig anledningen til å gi noen ytterligere innspill til 
saksframlegg, KU- og ROS-analyse, som har vært brukt som grunnlag for politisk behandling: 
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I saksframlegget gir rådmannen en vurdering av sakens fakta. Her står det at «Det anses at avsatte 
arealer med mulighet for akvakultur i Nærøy kommunes arealplan er tilstrekkelig for å møte den 
ønskede veksten i næringa.»  
 
Som Midt-Norsk Havbruk AS har opplyst både i beskrivelsen av vårt behov i forbindelse med 
lokalitetssøknaden, og under presentasjon for Nærøy formannskap 27. februar d.å., er det i senere år 
gjort en stor endring mht. drift og struktur i havbruket i Ytre Namdal. Fra de tidligere ni 
produksjonssoner med ulike generasjoner fisk i hver sone, er dette redusert til fire soner hvor det 
skal være samme generasjon fisk innen disse sonene. I praksis vil dette si at om lag 25 % av den 
samlede produksjonen til de regionale oppdrettsselskapene produseres i hver sone. 
 
I sonen som strekker seg fra Abelvær og inn til Foldereid (sonen hvor Kolvereidvågen inngår) kan 
det kun settes ut fisk i høsthalvåret i oddetallsår (2019, 2021 osv). For å løpende kunne sette 
smolt i sjøen, er alle oppdrettsselskaper avhengig av å ha minst én tilgjengelig lokalitet i hver av 
disse sonene. Midt-Norsk Havbruk AS har i dag ingen lokalitet i aktuelle sone. Uten tilgang til 
lokalitet i denne sonen, vil høstutsett i oddetallsår måtte gjøres utenfor vårt kjerneområde for 
lakseproduksjon. Konsekvensene av dette kan være utflagging av jobber og at fisken må slaktes 
utenfor egen region. Dette er redegjort for i forbindelse med lokalitetssøknad, og i orientering til 
formannskapet. 
 
Midt-Norsk Havbruk AS ønsker seg i utgangspunktet to lokaliteter i gjeldende sone. Utfra gjeldende 
arealplan, registrerte verne-, gyte- og fiskefelt, friluftsinteresser, avstander til eksisterende lokaliteter 
og farledsbestemmelser, er en rekke områder vurdert. Det har vist seg vanskelig å finne gode 
alternativer. Flere av de «ledige» arealene, som ute ved Abelvær, har vært- og strømforhold som gjør 
dem uegnet med tanke på både HMS, fiskevelferd, skader på utstyr og rømming. 
 
Ut i fra at Midt-Norsk Havbruk AS mangler lokalitet, og at det så langt ikke er identifisert alternative 
tilfredsstillende alternative lokaliteter i denne sonen, er selskapet avskåret fra utsett av høstfisk i 
oddetallsår. Vi har derfor en annen oppfatning enn administrasjonen i vurderingen av om «avsatte 
arealer med mulighet for akvakultur i Nærøy kommunes arealplan er tilstrekkelig for møte den 
ønskede veksten i næringa». Den aktuelle sonen har etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig avsatt 
areal til havbruksformål verken til å opprettholde dagens produksjon eller møte ønsket vekst. 

 
Spørreundersøkelse 
I forbindelse med vår informasjon til formannskapet 27. februar, gjennomførte vi en uhøytidelig, 
spørreundersøkelse på internett. Denne ble distribuert åpent via sosiale medier, og gjennomført i 
løpet av drøye tolv timer (for å unngå kampanjestemming). Undersøkelsen fikk drøyt 500 svar og 
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viste at synet på lakseoppdrett i Kolvereidvågen kanskje er mer nyansert enn mange kan ha fått 
inntrykk av gjennom media. 
 
Kunnskap om påvirkning på villfisk 
Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) deltok den 5. april på Naturvernforbundets åpne møte «Oppdrett på 
gytegrunn og andre konflikter i Kystsonen»1 i Kulturhuset i Nærøy. I møtet fikk motstandere av 
oppdrett bedre tid til å presentere sine syn enn havbruksnæringen, noe også deltakende 
kommunepolitikere ga uttrykk for. Vi føler derfor behov for behov for her å svare på noe av det som 
ble fremmet i det åpne møtet: 
 
Det ble blant annet hevdet at oppdrett fortrenger 
kysttorsk fra gytefelt. MNHs produksjon er 
kunnskapsdrevet. Vi har gjennomgått siste 
tilgjengelige forskning på området, gjennomført av 
Havforskningsinstituttet. 
 
Kunnskapsstatus – plassering av oppdrettsanlegg og 
mulige interaksjoner med gytefelt og 
oppvekstområder for marin fisk og vandringsruter for 
laks: 2 
Vi finner ikke dokumentasjon på at lakseoppdrett påvirker gyteatferden hos torsk eller andre marine 
arter, men det mangler konkrete studier som undersøker mulige negative effekter av lakseoppdrett 
på selve gytingen hos vill torsk.  
Torsk kan reagere negativt på luktstoffer fra laks og oppdrettstorsk i forsøk i kar, men det er ikke 
dokumentert at torsk på gytevandring blir påvirket av lokalisering av oppdrettsanlegg. 
Lakseoppdrettsanlegg tiltrekker seg torsk og annen villfisk i store deler av sesongen. Det gjenstår å 
avklare om ulike stadier i livssyklusen eller ulike stammer eller komponenter (for eksempel stasjonær 
kysttorsk versus mer vandrende kysttorsk) reagerer på nærvær av oppdrettsanlegg (eksempelvis ved 
lukt, lyd eller kunstig lys).  
Det er gjennomført en rekke studier på laksesmoltens vandring i fjordene og på kysten, men det 
finnes så langt ikke dokumentasjon på at oppdrettsanlegg påvirker vandring eller predasjon på 
utvandrende villsmolt. 
 
Kunnskapsstatus er siden fulgt opp med Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i 
Smøla og Aure kommuner våren og høsten 20173, i regi av Havforskningsinstituttet. Her studeres 
påvirkningen som lakseoppdrett påfører gyting og oppvekstområder for torsk gjennom 
vitenskapelige målinger før og etter etablering av et stort oppdrettsanlegg ved Edøya på Smøla. 
Resultatene er ikke endelige, men rapporten sier: 

 Om gytefelt: Ikke observert store endringer i gjennomsnittlig eggmengde før og etter at 
oppdrettsanlegget Nørholmen ble etablert. Den lille forskjellen forskerne finner, er at 
eggmengdene i nærområdet til anlegget er noe større enn før det ble etablert. 

 Oppvekstområder for torsk: Resultatene viser rekruttering i 2017 (etter anlegget er etablert) 
med økende andel 0-gruppe torsk, samtidig som fisketetthet ikke ble redusert. Dette viser en 
reell bestandsvekst i de undersøkte områdene.  

 
I møtet ble det hevdet at oppdrett ikke er en bærekraftig næring. Det ble spesielt pekt på bruk av 
medisin og kjemikalier, laksedød og sykdom, utslipp av tungmetaller og mikroplast. 

 
1 www.facebook.com/events/202896800307241/ 
2 www.hi.no/filarkiv/2013/08/fh_6-2013_plassering_oppdrettsanlegg_til_web.pdf/nb-no 
3 www.imr.no/filarkiv/2016/02/hi-rapp_7-2016_gyte-
_og_oppvekstomrader_for_torsk_van_der_meeren.pdf/nn-no 

https://www.facebook.com/events/202896800307241/
https://www.facebook.com/events/202896800307241/
https://www.imr.no/filarkiv/2016/02/hi-rapp_7-2016_gyte-_og_oppvekstomrader_for_torsk_van_der_meeren.pdf/nn-no
https://www.imr.no/filarkiv/2016/02/hi-rapp_7-2016_gyte-_og_oppvekstomrader_for_torsk_van_der_meeren.pdf/nn-no
https://www.imr.no/filarkiv/2016/02/hi-rapp_7-2016_gyte-_og_oppvekstomrader_for_torsk_van_der_meeren.pdf/nn-no
https://www.imr.no/filarkiv/2016/02/hi-rapp_7-2016_gyte-_og_oppvekstomrader_for_torsk_van_der_meeren.pdf/nn-no
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2488564/Rapport_fra_Havforskningen%252BICOD-WP2%252B2017.pdf?sequence=1
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2488564/Rapport_fra_Havforskningen%252BICOD-WP2%252B2017.pdf?sequence=1
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 MNH har i 2017 ikke behandlet fisk med 
antibiotika på grunn av sykdom 

 MNH har i 2017 ikke benyttet 
legemidler/kjemikalier i forbindelse med 
avlusing 

Den nasjonale produksjonsområde 7 (gamle Nord-
Trøndelag og Bindal) er per i dag det området i 
Norge med klart lavest gjennomsnittlige 
dødelighet, ifølge Mattilsynets presentasjon under 
Dialogmøte akvakultur på Værnes 19. april d.å. (se 
figur). 
 
MNH leverer oppdrettsmerder og fôrslanger til 
godkjente mottak, mot miljøkvittering. Det er stilt 
spørsmål4 ved Naturvernforbundets beregninger 
av omfanget av mikroplastutslipp fra næringen. 
 
Tillatelser og lokalitetsbiomasse 
I møter og media er det pekt på at det til sammen skal være gitt tillatelser på til sammen 11.700 tonn 
i Follafjorden. For ordens skyld, lokalitetsbiomasse fordeles over en hel generasjon. Inkludert 
minstetid for brakklegging, vil produksjonstiden være på om lag to år.  
 
Alternative lokaliteter 
I ovenfor nevnte møtet i regi av Naturvernforbundet ble det fra Olav Urdshals opplyst at han hadde 
flere alternative lokaliteter i aktuell produksjonssone. Daglig leder Frank Øren gikk etter møtet i 
dialog med Urdshals og Geir Lauten, hvor i utgangspunktet fire alternative lokaliteter ble diskutert: 

 3 lokaliteter ved Abelvær, som MNH tidligere har vurdert som uaktuelle på grunn av vær og 
bølgehøyder 

 1 lokalitet ved Stadsøya. Denne er etter MNHs mening mulig å drive på, men vil med stor 
sannsynlighet komme i konflikt med korallforekomst og Kystverkets arealavgrensing for 
skipstrafikk. 

I dialogen ble en femte alternativ lokalitet i Follafjorden, øst for Selvågen (se kartskisse), lagt fram 
som en mulig lokalisering – dersom denne tilfredsstiller myndighetenes krav. Urdshals og Lauten 
mente at plassering ved Krekling er et bedre alternativ enn Kolvereidvågen. 

 

 
4 www.ilaks.no/oppsiktsvekkande-at-vg-let-nokon-sleppe-til-med-slikt-utan-a-faktasjekke/ 

https://ilaks.no/oppsiktsvekkande-at-vg-let-nokon-sleppe-til-med-slikt-utan-a-faktasjekke/
https://ilaks.no/oppsiktsvekkande-at-vg-let-nokon-sleppe-til-med-slikt-utan-a-faktasjekke/
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MNH mener Kolvereidvågen er godt egnet for akvakulturvirksomhet. Det viktigste for oss er å få på 
plass en lokalitet i sonen Abelvær – Foldereid. Vi er derfor åpne for å flytte produksjonen fra omsøkt 
Kolvereidvågen til alternativ lokalitet. 
 
Overvåkningsprogram 
MNH har allerede tatt initiativ overfor marin seniorkonsulent i Trøndelag med tanke på å etablere et 
utvidet overvåkningsprogram for biologisk mangfold før etablering, under og etter produksjon på 
eventuell lokalitet i Kolvereidvågen. Selskapet vil også bidra til finansiering av et slikt program. 
 
Dialog med nærmeste grunneier 
MNH gjennomførte 9. april møte med nærmeste grunneier for å finne optimal plassering av planlagt 
oppdrettsanlegg. Etter befaring av siktelinjer, er det enighet om å forsøke å flytte anlegget 40 meter 
lenger vest. Nytt, oppdatert kart med fortøyninger og plassering av fåte, er godkjent av grunneier 
Knut Inge Finne. 

 
Utstillingsvindu for bærekraftig teknologi 
MNH har i flere år vært en pådriver for utvikling av miljøvennlig teknologi og drift gjennom flere år. 
Av nyvinninger er Midt Norsk-ringen, Hydrolicer og den innovative stålmerden Aquatraz (illustrasjon 
over), som nå utvikles på bakgrunn av fire godkjente utviklingskonsesjoner. Prototypen er under 
bygging på Fosen Yards. 
 
Med NTS-gruppens hovedkontor i Sentrumsgata på Kolvereid og en svært sentrumsnær lokalitet som 
Kolvereidvågen, vil Kolvereid bli et naturlig samlingssted for å vise fram ovenfor nevnte – og 
eventuelle nye – teknologier. Både media, studenter, forskere, forvaltning og bransjefolk – fra inn- og 
utland – viser stor interesse, og MNH ønsker å dele både kunnskap, erfaringer og resultater. Dette 
bidra til å sette Kolvereid og Ytre Namdal på innovasjonskartet i havbruksnæringen.  
 
Med utgangspunkt i sentrumsnær akvakulturlokalitet i Kolvereidvågen, vil MNH også søke om 
visningskonsesjon som åpner ytterligere muligheter for organiserte visningsturer – og ulike 
opplæringsprogrammer – for både barnehage, skoleelever, studenter, politikk og forvaltning, 
forsknings- og utviklingsmiljøer, næringsliv og turister. MNH ønsker også å bruke visningsanlegg for å 
gi lokalsamfunnet innsikt i moderne lakseproduksjon i forbindelse med åpen havbruksdag, 
fadderordninger mv. 
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Øvrige momenter 
 Alle målinger gjort av akkreditert selskap i forbindelse med lokalitetssøknad, inkludert 

bunntopografi og strømmålinger, viser at aktuelt område i Kolvereidvågen er svært godt egnet til 
lakseoppdrett. Strømmålinger gjennom hele vannsøylen viser bedre strømforhold bedre enn på 
vår største lokalitet, Kyrøyene ved Sør-Gjæslingan. Dette gjør oss trygge på at omsøkte 
produksjonsvolum i Kolvereid ikke vil gi vesentlig negativ miljøpåvirkning. 

 Undersøkelser gjort av akkreditert selskap viser at terskelfjorden HAR god og effektiv 
vannutskifting. For øvrig gjelder forurensingsloven og myndighetsgodkjent utslippstillatelse. 

 Kommunestyrets forslag til bestemmelser om bruk av landstrøm, vil redusere behovet for bruk 
av dieselaggregater og redusere støy fra anlegget betydelig.  

 Kommunestyrets forslag til endring i arealformål ivaretar Fiskeridirektoratets innspill fra 27. 
november 2017, om å se på muligheten for at enkelte områder i Kolvereidvågen fortsatt skal 
være flerbruksområder uten akvakultur, for eksempel den innerste del av det registrerte 
gyteområdet. 

 Foreslåtte FFFNA-område vil etter vår oppfatning ikke begrense friluftsliv vesentlig. Omsøkte 
lokalitet ligger i nordvestlige område av foreslått FFFNA-område, og benyttes i liten grad til fiske 
eller rekreasjon. Ferdselsavstand på 20 meter og fiskeavstand 100 meter fra anlegget vil ikke 
være i konflikt med de fiske- og ferdselsområdene som i dag benyttes i Kolvereidvågen. 

 Lokaliteten, slik den er omsøkt, ligger utenfor arealavgrensning for hoved- og biled gitt gjennom 
forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). De største fartøyene som går inn i 
Kolvereidvågen i dag, er tungløftere som leverer fartøyer til Moen Marin. Omsøkt anlegg vil ikke 
være til hinder for denne lossingen, slik den utføres i dag. Det er samtidig vanskelig å se for seg at 
det er hensiktsmessig å ankre opp større fartøyer i området der oppdrettsanlegg er tenkt 
lokalisert. Kommunestyrets forslag til endring av arealformål gir samtidig seilingsområde utenfor 
det evt. FFFNA-området. 

 
 
 
 

Med hilsen 
 

Frank Øren 
Daglig leder 

Midt-Norsk Havbruk AS 
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     7900 Rørvik  

 

Nærøy kommune 

7970 Kolvereid  

         Rørvik, 27.04.2018 

 

Ad plassering av oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen, og den påvirkning det 

vil få vedrørende sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. 
 

Havneadministrasjonen har som kommunens fagmyndighet etter oppslag i diverse media og henvendelser, 

vurdert de sikkerhetsmessige og trafikkmessige aspekter vedrørende den sjøgående trafikken i området. 

 

Sikkerhetsmessige forhold vedrørende sjøtrafikk i området: 
Havneadministrasjonen kan ikke se at en slik plassering som angitt på søknad, vill påvirke sikkerheten ved 

sjøtrafikk i området i noen stor grad.  

Dette forutsetter at anlegget merkes i henhold til den gjeldende forskrift om dette. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329 

Fremkommelighet i farvannet: 
Enhver plassering av oppdrettsanlegg i et farvann vil påvirke fremkommeligheten. Men i dette tilfellet kan 

man ikke se at det vil være noe stort hinder for fremkommeligheten i farvannet.  

Normal trafikk kan kjøre forbi i en avstand på 20 meter, slik at en kan ikke se at dette vil hindre sjøfarende i 

noen stor grad. Skipstrafikk inntil Kolvereid havn(Moen Marin, Brækkankaia, mfl.) vil ikke bli hindret i 

nevneverdig grad. Ankring av skip, for lossing av fartøyer til Moen Marin, blir foretatt lengre inne i vågen, 

hvor dybden ikke er så stor. 

 

Havneadministrasjonen kan ikke se at plassering av anlegget iht. søknad vil være til hinder for en god 

trafikkavvikling i området. 

Med vennlig hilsen 

 

Paul Ingvar Dekkerhus 

  Havnedirektør 

mailto:post@nthr.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329




Torkil Marsdal Hanssen 
7970 Kolvereid 
 
Nærøy kommune 
7970 Kolvereid 
 
 

Vedr. endring av arealformål til FFFNA i Kolvereidvågen 
 
Viser til at kommunen har lagt ut kommunestyrets flertallsforslag om endring av arealformål til 
FFFNA for deler av Kolvereidvågen.  
 
Jeg har fulgt ordskiftet for og mot lakseoppdrett i Kolvereidvågen med interesse, både profesjonelt og 
som privatperson. Som kommunikasjonsrådgiver i PKOM AS har jeg kunder i hele verdikjeden i 
havbruksnæringa. Blant disse er Midt-Norsk Havbruk AS, som sendte søknaden om lokalitet i 
Kolvereidvågen. Søknaden utløste en voldsom diskusjon lokalt på Kolvereid, førte til at en kartfeil i 
kommunens arealplan ble avdekket og endte med kommunestyrets flertallsforslag om å åpne et 
begrenset område i ytterste del av Kolvereidvågen for akvakultur. 
 
Kommunens KU/ROS-analyse viser at det først og fremst er fritidsinteressene som er i konflikt med et 
FFFNA-område Kolvereidvågen. Det er i media, i høringsinnspill og offentlige møter vist til at det 
berørte området er brukt som utfarts- og rekreasjonsområde for båtfolk. Dialogen jeg har hatt med 
ulike brukere av Kolvereidvågen denne våren, gjorde meg nysgjerrig på hvorvidt dette stemmer.  
 
I påskehelga ble det montert et kamera for å registrere sjølivet. Oppløsning og avstand gjør det 
vanskelig å identifisere enkeltfartøyer (ifølge Datatilsynet er «Bruk av webkamera og publisering på 
Internett er lov så lenge personene som fanges opp ikke lett kan identifiseres. Å legge ut bilder på nett 
som for eksempel viser oversikt over offentlige områder er derfor lovlig.»). Videomaterialet gir likevel 
en pekepinn på ferdselen på sjøen i løpet av fridager hvor været i perioder var svært godt egnet for 
sjøliv: 
 
Påskeaften (30. mars):  28 bevegelser 
1. påskedag (1. april): 7 bevegelser  
2. påskedag (2. april) 18 bevegelser  
 
Åtte av til sammen 53 bevegelser (15 %) kjører langs land på nordsida av Kolvereidvågen. Ingen av 
disse bevegelsene har «fiskehastighet» eller stanser i området, men har kurs til/fra 
Foldafjorden/Korsnesstraumen. Anslagsvis 90 prosent av fartøyene er fritidsbåter på veg i god fart 
fra/til småbåthavna og til/fra Korsnesstraumen/Follafjorden. 
 
I godværspåska 2018 var kommunestyreflertallets foreslåtte FFFNA-område et lite benyttet utfarts- og 
rekreasjonsområde.  
 
 
Med hilsen 
Torkil Marsdal Hanssen 



Fra: Lars Kåre Øren (lars.k.oren82@gmail.com)
Sendt: 26.04.2018 23:43:49
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: Ragnhild Wendelbo Melgård

Emne: Høringsuttalelse på sak 2014/715-201: Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel; ytre del Indre 
Follafjord. 
Vedlegg: 
Høringsuttalelse på sak 2014/715-201: Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel; ytre del Indre 
Follafjord.

Vil komme med noen punkter i forbindelse med denne saken. Ber Nærøy kommune ta med samtlige innspill fra 
tidligere stadier i denne saken, da også de i forbindelse med Midt Norsk Havbruk sin søknad i fjor vår. På grunn av at 
disse sakene er relatert til arealendringen som nå er på høring. 

Den anbefalte tåleevnen nærmer seg maksgrense for biomasse i fjordsystemet. Det er å merke seg at det søkes om 
oppdrett utenfor Torgerhaugen (FFFNA). Det blir da helt ulogisk og meningsløst at det skal søkes om en arealendring 
i et FFFN-område.

Det er og å bemerke seg den totale belastningen på fjorden. Nevner da utslipp fra kloakk, tungmetaller(bunnstoff) fra 
Moen Slip, utslipp fra vassverket (Buvika).

Å endre arealplanen til et FFFNA-område som åpner for et eventuelt oppdrett i et viktig gyteområde for villfisk kan 
ikke aksepteres. 

Ut i fra konsekvensutredning og ROS-analyse kommer det klart fram en samlet vurdering om å beholde området til 
FFFN. Ber kommunestyret om å beholde området til formål FFFN.

MVH

Lars Kåre Øren
lars.k.oren82@gmail.com
tlf: 930 80 765
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Høring på endring arealformål ytre del, Indre Foldafjord 

Nærøy ungdomsråd har i møte 25. april tatt opp saken om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen. 

Vi er positiv til oppdrett i Kolvereidvågen.  

Vi vil at Kolvereid skal være en plass som man kan bo på og jobbe på. Blå sektor et viktig tema for 

oss, både nå og i fremtiden. Og vi synes det er viktig at det legges til rette for at blå næring kan vokse, 

også på Kolvereid, både for oss som bor her nå, de som kommer flyttende fra andre plasser og de 

som ønsker å flytte hjem.  

Mange ungdommer ønsker å jobbe innen oppdrettsnæringa, og tar derfor utdanning innen 

akvakultur, og da er det viktig at det blir arbeidsplasser som gjør at vi kan jobbe og bo på Kolvereid. 

Ved å legge oppdrett nært Kolvereid vil det bli kort avstand mellom der vi bor og der vi kan jobbe. 

Elever fra NUS, Rørvik, YNVS og Val har svart på en undersøkelse fra blå sektor, der mange svarer at 

blå sektor er fremtidsrettet og har fokus på teknologi og miljø, og at ungdommene er positiv for 

dette. Mange sier at det er fare for miljøet rundt, men vi har tro på at Midt Norsk og andre 

oppdrettere tar vare på miljøet. Det kommer til å bli noe som ligger på bunnen av sjøen, men vi tror 

at dette er små mengder. De har gode metoder for foring, og vi vet at de vil ta hensyn til dette.  

Oppdrettsanlegget vil bli et visningsanlegg. I undersøkelsen fra blå sektor var det spørsmål om hva 

som skal til for at vi skal ønske å ta utdanning innen blå sektor, den viktigste næringa for at vi skal 

kunne bo i Ytre Namdal i framtida. Vi har svart sommerjobb, næringa på besøk til skolen og at vi får 

besøke næringa. Vi mener at et oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen kan vi besøke i skoletida og på 

fritida. Vi blir bedre kjent med næringa, og hvis vi får til å besøke Moen Marin samtidig, blir vi bedre 

kjent med de også. Dette gjelder både barnehage og skole. 

Blå sektor er viktig for oss. Legg til rette for arbeidsplasser her, sånn at det blir mer attraktivt sted å 

bo med tanke på jobb og nye muligheter.  

Nærøy ungdomsråd 
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Ønsker aktivitet velkommen

Ser at Nærøy kommune har lagt til offentlig ettersyn forslag til endring av arealformål til FFFNA på

nordsida av ytre del av Kolvereidvågen.

l  2010 flyttet undertegnede tilbake til Finnestranda. Både vi som fastboende og de som har fritidshus

på Finnestranda, er avhengige av båt for å komme oss til og fra. Arealet som er foreslått til oppdrett,

vil ikke skape problemer for slik ferdsel.

Det avsatte området er i dag ikke spesielt mye benyttet til verken fritidsaktiviteter eller fiske.

Vi ønsker Midt-Norsk sin etablering velkommen.

Å'Wti/Åqnafgm FC ' fly?—«((
Leif Einar Finnestrand

Finnestranda 26. april 2018
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Angående etablering av oppdrett i Kolvereidvågen.

Jeg har lyst til å kommentere saken som privatperson, ettersom jeg har måttet bøye meg for et

flertall både når det gjelder Småbåtforeninga og Finnestranda grendelag.

Jeg ser positivt på en etablering i Vågen, og har slitt veldig med å kjøpe den argumentasjon som

blir brukt fra «nei-sida».

Dette vil være en svært positiv etablering, der driver tenker dette som et visningsanlegg på grunn av

den sentrumsnære beliggenheten. Dette vil skape mange årsverk,- både direkte og indirekte, og det

menerjeg må veie tungt. Og når det gjelder skremselspropaganda om å legge fjorder og

fjordsystemer brakk og død er jeg blåøyd nok til å støtte meg til at bransjen er underlagt et strikt

godkjenningsregime der gode fagfolk har vurdert risikoen lenge før tillatelse blir gitt.

Ser heller ikke, som eier av fritidsbolig på Finnestranda at dette vil skape ulemper for oss. Snarere

tvert i mot, med litt liv og røre på fjorden.

Jeg ønsker Midt-Norsk Havbruk lykke til videre i prosessen.

«[ ”v.—mæ” w»... <. __‘, ran—Hm, ,.. ...,. ,, ...,.
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Ønsker aktivitet velkommen

Ser at Nærøy kommune har lagt ut for offentlig ettersyn forslag til endring av arealformäl til FFFNA

på nordsida av ytre del av Kolvereidvågen.

l 2001 bygde vi oss hus/fritidshus på Finnestranda. Både vi som har fritidshus og de som er

fastboende på Finnestranda, er avhengige av båt for å komme oss til og fra. Arealet som er foreslått

til Oppdrett, vil ikke skape problemer for slik ferdsel.

Det avsatte området er i dag ikke spesielt mye benyttet til verken fritidsaktiviteter eller fiske. Vi

benytter oss av sjøen for rekreasjon og fritidsfiske i dag og det har vi gjort i mange år. Vi frykter ikke

for at vi ikke skal kunne fortsette med dette etter at det er etablert oppdrett på omsøkte lokalitet.

Vi ønsker Midt—Norsk sin etablering velkommen. Ser frem til at det blir større aktivitet og flere

arbeidsplasser i nærmiljøet.

Kjell Astor Stream  ,

Øye/Å %'Ø/f'”
Ka ri Strøm

M

Finnestranda 26. april  2018 iw.”

*”1iiffiigf/1isfj., , ? -, å
.3 fær;
5 Å,-

 I:
”«.k ;:-



 

Nærøy kommune «« Qing
7970 Kolvereid ' ' i '

' 9'1.

qui—,. .  ,  "

»  J  »..lj

Ja til oppdrett i Kolvereidvågen

Jeg er elev på akva ved Val VGS, og ønsker med dette å gi innspill til forslaget om å tillate oppdrett i

Kolvereidvågen.

Dette er absolutt ikke noe noen skal se negativt på, dette er bare positivt! Det vil gi nye

arbeidsplasser og mye ny lærdom. Med tanke på miljøet rundt anlegget, så kommer det jo til å bli litt

liggende på bunn, men det er minimale mengder. Man kan minimere dette med tanke på kontrollert

föring.

Dette er også viktig for vekst av Kolvereid og at nye ting innen havbruksnæringa skal skje. Jeg tenker

da spesielt på utprøving av Aquatraz-mærene. Dette ville også gjort Kolvereid til et mer attraktivt

sted å bo med tanke på jobb og nye muligheter! Hvem har ikke lyst til å være med på en kanskje ny

revolusjon innen havbruksnæringa??

Val 26. april  2018

Gig/lær  M

!  æ
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Høringsuttalelse til endring av arealformål i kommuneplanens arealdel - 
ytre del av Indre Foldafjord i Nærøy kommune - Fylkesmannen fremmer 
innsigelse 
 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte planforslag på høring, 
og har følgende vurdering av saken: 
 
Overordnede føringer 
Det vises til vedtak i kommunestyret den 08.03.2018. Vedtaket er betinget fire 
forutsetninger som skal tas inn som planbestemmelser for området om det skal 
benyttes til lakseoppdrett. Disse forutsetningene er:  
 

 Lokaliteten betjenes av landstrøm 
 Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning 
 Oppankring av anlegget og plassering av fôrflåte avklares med lokale 

interesser 
 Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og 

miljøpåvirkninger. 
 
Vi kan ikke se at det er hjemmelsgrunnlag i plan- og bygningslovens §§ 11-9 og 11-
11 for å gi noen av disse forutsetningene som planbestemmelser. 
 
Landbruk  
Vi legger til grunn at forslaget ikke medfører behov for tiltak på landsida som kan 
utfordre landbruksinteresser (parkeringsareal etc.), og har på denne bakgrunn ingen 
merknader i saken.  
 
Klima og miljø 
Det planlegges endring av arealformålet i sjø fra FFFN i gjeldende plan til FFFNA 
med bakgrunn i ønske om lokalisering av et nytt anlegg for lakseoppdrett ut for 
Kolvereidvågen. Fylkesmannen har stor forståelse for ønsket om å legge til rette for 
fortsatt utvidelse av aktiviteter innen oppdrettsnæringen. Gjennom arbeidet med 
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kommuneplanrevisjonen er det avsatt store areal til oppdrett for å imøtekomme 
næringens arealbehov.   
 
Naturmangfold 
Området i ytre del av Indre Foldafjord er registrert som naturtypen «sterke 
tidevannsstrømmer» av stor verdi. Områder med sterke tidevannsstrømmer 
karakteriseres av redusert artsantall, men økt individtetthet for organismene som er 
best tilpasset strømmen. Typisk er det også at disse områdene er isfrie om vinteren 
og dermed gunstig som overvintringsområder for enkelte fuglearter. Kunnskapen om 
naturmangfoldet i denne naturtypen er relativt dårlig undersøkt. Jf. rundskriv T-2/16 
kan det fremmes innsigelse til arealbruk som vil komme i konflikt med lokaliteter av 
naturtyper av stor verdi. 
 
Friluftsliv 
Sjøområdene ved Kolvereidvågen er attraktive i friluftssammenheng, og brukes bl.a. 
mye til fritidsfiske. Området har regionalt stor verdi som friluftsområde. Av 
medfølgende konsekvensutredning går det fram at endring i arealformål vil kunne få 
stor negativ konsekvens for friluftsliv. Lokalisering av et oppdrettsanlegg her vil legge 
beslag på store sjøareal, i tillegg til at det vil være en sone med ferdselsforbud rundt 
anlegget. I den medfølgende konsekvensutredningen er det vist at en etablering av 
oppdrett vil ha svært stor negativ konsekvens for friluftslivsverdiene.  
 
Arealbruk og samla belastning 
Indre Foldafjord er lang og smal, med to grunne terskler, en ved Korsnesstrømmen 
og en ved Foldereid. Terskelen ved Korssnesstrømmen er 12 meter på det 
grunneste. Bassenget bak terskelen er 191 meter på det dypeste punktet. I deler av 
fjorden er det åpnet for akvakultur. Det er i dag tre matfiskanlegg i det ytre bassenget 
i Indre Foldafjord. Dette gjelder Kalvhagan, Torgerhaugen og Storvikbukta. Det ligger 
også et settefiskanlegg med utslipp til det indre bassenget (Kongsmoen Settefisk). 
Det er allerede en stor belastning på fjorden, både i forhold til samlet arealbruk og 
ikke minst i forhold til utslipp fra anleggene.  
 
I forbindelse med søknad om tillatelse for akvakulturvirksomhet skal søknaden også 
vurderes etter forurensningsloven. Jf. Fylkesmannens tidligere uttalelser til nye 
anlegg i Indre Foldafjord er det stor bekymring for den samlete belastningen i dette 
fjordbassenget. Det er i dag ikke full drift i alle lokalitetene, så vi har enda ikke sett 
konsekvensene av de konsesjonen som allerede er gitt. Det er gitt tillatelse til maks 
tillatt biomasse på til sammen 11.700 tonn. Det er sannsynlig at det ved søknad om 
etablering av nye anlegg vil vurderes å ikke åpne for dette ut fra samla belastning. 
 
Tidligere planprosess og ny konsekvensutredning 
I forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune i 2003 
ble det aktuelle området disponert som FFFN-område der det ikke skal åpnes for 
akvakultur. Dette var en endring fra utkast til planforslag som viste området som 
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FFFNA. Plankartet ble ved en glipp ikke oppdatert iht. vedtaket, og området ble vist 
som FFFNA. Dette kartet ble brukt som utgangspunkt for ny revisjon av 
kommuneplanens arealdel da dette arbeidet startet i 2014. Utgangspunktet da ble en 
«videreføring» av FFFNA-området som kartet feilaktig viste. Det ble derfor ikke 
gjennomført noen konsekvensutredning av virkningene av det å åpne for akvakultur 
her i kommuneplanen. Dette er nå derfor gjennomført, og anbefalingen tilsier at 
foreslåtte arealendring ikke godkjennes, men at området videreføres som FFFN-
område. Dette med bakgrunn i at det samlede konfliktnivået i dette området er høyt 
på grunn av sterk konflikt med friluftsliv og middels konflikt med bl.a. forurensning og 
naturmangfold. 
 
Konklusjon miljøvern 
Det er avsatt store areal til oppdratt i nylig vedtatt arealplan. En endring av arealbruk 
som åpner for lokalisering av et tradisjonelt oppdrettsanlegg ut for Kolvereidvågen vil 
medføre en stor belastning i et område av stor verdi både for naturmangfold og 
friluftsliv. Det er en stor samlet belastning på sjøarealene i Indre Foldafjord, og det er 
viktig at deler av fjordsystemet ivaretas uten denne type virksomhet. Det må ikke 
åpnes for endret arealbruk som omsøkt.  
 
Helse og omsorg 
Det er oppgitt å være sterk konflikt mellom endringen av arealformål og 
friluftsinteresser. Av saken fremgår også at kommunen har vurdert nettopp dette før 
planen ble sendt på høring med forslag om endring til FFFNA. Redusert tilgang på 
muligheter for friluftsliv er uheldig i et folkehelseperspektiv, men størrelsen på 
ulempen avhenger av tilgangen på andre muligheter i nærområdet. Samtidig kan et 
styrket næringsliv og arbeidsplasser bidra til trygghet og bedre muligheter for stabile 
livsvilkår. Det vurderes at kommunen ut fra kunnskapen om lokale forhold best kan 
vekte fordeler mot ulemper og om det er nødvendig med endringen til FFFNA. 
Fylkesmannen minner om at kommunen har et ansvar for å ivareta mulighetene for 
friluftsliv for innbyggerne. De samlede mulighetene for naturbaserte aktiviteter bidrar 
til trivsel og bedre helse og har også betydning for hvor attraktiv kommunen blir for 
tilreisende. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til 
planforslaget. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
 
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 og bakgrunn i Indre 
Foldafjords verdi i forhold til naturmangfold og som et regionalt viktig 
friluftsområde fremmes det innsigelse mot å disponere ytre del av indre 
Foldafjord til FFFNA-område. Videre gjør vi oppmerksom på at det ikke er 
hjemmelsgrunnlag i plan- og bygningsloven for å vedta overnevnte 



Side 4 av 4 

forutsetninger for arealdisponeringen som juridisk bindende 
planbestemmelser. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frank Jensen 
fylkesmann 
 

Alf-Petter Tenfjord 
seksjonsleder 
 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Samfunnssikkerhet: Tore Brønstad – 74 16 83 38 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Risten-Marja Inga – 74 13 80 53 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE 

 
 
 
 



Merknad til Midt-Norsk Havbruk sin søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet -
Kolvereidvågen:

Vi blir en av de nærmeste grunneierne til denne lokaliteten. G.nr/Br.nr  61/1 med strandlinje i 
Finnebukta og 61/12 med strandlinje i Buvika, samt 61/36 med utsikt i retning denne lokaliteten.

Denne lokaliteten vil bli svært ødeleggende for vår bruk av området som 
tur/rekreasjonsområde/fiskeplass.
Kommer veldig nært og vil ødelegge utsikt og forårsake støy.
Kan også bli forstyrrende for vår bruk av Finnebukta og Buvika som beiteområde for storfe.

Mvh
Stig Olav Finne og Carina Møllevik
91637114
stigof@outlook.com
Finne Østre
7970 Kolvereid

Side 1 av 1

24.04.2017file://nkeph2pdf/PDFDocProc$/EPHORTE-NAROY/148771.HTML



Olav Urdshals

Kantstien 1

7970 Kolvereid Kolvereid, 23.04.2017

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

Etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen

Viser til høringsrunde på Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av fiskeoppdrett i

Kolvereidvågen.

Søknaden er basert på feil grunnlag da området det søkes på er et FFFN-område.

Søknaden må på dette grunnlag avvises.

Vedlagt er kommunestyrevedtak som viser at området FFFN-16 er etablert. Dessverre er vedtaket i

kommunestyret ikke fulgt opp på kart til Arealplan i Nærøy kommune.

Med hilsen

Olav Urdshals
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Nærøy kommune
Arkiv: 142Ll
Saksmappe: 00/02208-344
Saksbehandler: Erling0. Hansen
Dato: 23.06.03

Utvalgssaksnr Utvalg Metedato

109/03 Formannskapet 24.06.03
040/03 Kommunestyret 26.06.03

Sak: Kommuneplanens arealdel 2002-2014 - endelig behandling
Dok.(utsendt): Plankartet,høringsforslagetdat. 16.07.02fra 1.høring,(utsendttidligere).




Planenstekstdel.Revidertforslagdat. 18.mars2003+ revidertden06.06.03etter




2. høring,(utsendttidligere).




PL-sak049/02:Planutvalgets1.gangsbehandlingavplanforslagetmedvedtakom
utsendingpå høringog utleggingtil offentligettersyn,(utsendttidligere).




Innkomneuttalelser/innspillfra 1.gangshøring., (utsendttidligere).




PL-sak001/03og 022/03: Planutvalgetsbehandling/vedtakvedr.uttalelser/innspill
fra 1.høringsrunde., (utsendttidligere).




PL-sak023/03:Planutvalgetsvedtakomutsendingpå høringog utleggingtil
offentligettersynav endringsvedtakene,2. gangshøringloff.ettersyn,(utsendt
tidligere).




Følgebrevdat.09.04.03tilhøringsinstanseneved2. gangshøring,(utsendt
tidligere).




Utsnittav plankartetutsendt/utlagtsombilagved 2. gangshøring/off.ettersyn,
(utsendttidligere).




Innkomneuttalelser/innspillfra2. gangshøring/offentligettersyn,(utsendt
tidligere).




PL-sak033/03:Planutvalgetsbehandling/vedtakvedr.uttalelser/innspillfra2.
høringsrunde,(utsendttidligere).




FS-sak074/03:Formannskapetsvurderingav planforslagetog innsigelser,(utsendt
tidligere).




Uttalelsedatert06.06.03fraFylkesmanneni Nord-Trøndelagved2.høringsrunde




(følgervedlagt).




Uttalelsedatert06.06.03fra StatensVegvesenRegionmidtved 2. høringsrunde




(følgervedlagt).




Uttalelsedat.04.06.03fraTrondIsakJuul,Abelvær(følgervedlagt).




Referatfra fylkesmannensmeklingsmøte10.06.03- oversendti brevdat. 17.06.03




(følgervedlagt).




Uttalelsevedtatt26.05.03avreindriftensområdestyrei Nordland- utskriftav
møteboksak 14/03oversendti brevav 19.06.03(følgervedlagt).




Referatfra fylkesmannensmeklingsmøte20.06.03- oversendti brevdat.20.06.03
fraFylkesmanneni Nord-Trøndelag(følgervedlagt).




Presiseringav referatetfra meklingsmøtetden20.06.03- brevdat.24.06.03fra




Fylkesmanneni Nord-Trøndelag(følgervedlagt).
Dok.(ikkeutsendt
ellerutlevert):

•Totaloversikt overalleregistrertedokumenterpå saksmappapr. 24.06.03.

Rådmannensforslagtil innstilling:
A. Med unntak av de områdene som følger av pkt. C, D og E nedenfor, vedtar Nærøy

kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningsloves § 20-5 med rettsvirkning

http://ephnaroy/ePhorteweb/sharedlaspx/GetDoc.aspx?JP ID=44674&JP_HDOKTYPE G=
DOC&WorkFolder=&EphorteDb=EPHORTEH-NAROY
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Side 14av 24
Nytt FFFN16 Indre Follafjorden - ytre del tas med 1planen fra grensen mot
FFFN10 og videre innover Korsnesstraumen, Kolvereidvågen og inn til
Hopanova (endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (11).
Nytt FFFN17 Strandaskjæret/Skaftnesodden (Indre Follafjorden) tas med i
planen (endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (21).
Nytt FFFN18 Svinnstien (sørsiden av Indre Follafjorden) tas med i planen
(endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN19 Vennavika (Indre Follafjorden-indre del) tas med i planen (endres
fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN20 Holandssjøen (Indre Follafjorden-indre del) tas med i planen
(endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN21 Grytbogen (Follallorden-indre del) tas med i planen (endres fra
FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN22 Klungsethholman (Follafjorden) tas med I planen (endres fra
FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
FFFN23 Hjelmsengbukta (Rødsfjorden) tas med i planen, (endres fra FFFNA),
jf. PL-sak 022/03 (49).
Akvakulturområde A92 Smineset endres slik at avgrensningen mot nordøst
settes til 400 m fra Sminesodden. En del av FFFN-området nordøst for A92
endres til FFFNA, jf. PL-sak 022/03 (48) og uttalelse nr. 12-2.hø.
Plassering/omfang av følgende akvakulturområder justeres noe av hensyn til
farleder/fyrlykters hvitsektor: A3 Brattåa (Årsethfjorden), A25 Oterholman
(Tangen), A48 Måøya-sør (Arnøyfjorden), A68 Hatthohnen-øst (Follafjorden),
A72 Steinan/Svinnstien (Indre Follafjorden), A105 Botthammaren (Sør-Salten),
jf. PL-sak 001/03 (31).
Akvaområdene A110 Rødsbotn og A93 Stor-Krokoya tas ut av planen og "Fiske-
området" ved Kråkvika (Hofles) endres til en del av FFFN10 Buøyråsa, jf. PL-
sak 001/03 (16, 24, 36).
I Nord-Salten f.jernesakvakulturområdene A109 Halsen og A110 Rødsbotn
mens A106 Hesthagan, A107 Fallet og A108 Nubdal beholdes, jf. PL-sak 001/03
(36) og meklingsmøtet 10.06.03.
Akvakulturområdet A71 Geisnes-Nordbakkan flyttes lenger ut i fjorden, enten
tilbake til den opprinnelige tillatte lokalitet eller eventuelt til en annen lokalitet
som blir godkjent etter en ordinær dispensasjonbehandling, jf. PL-sak 001/03
(36).
Vassverkene angitt med RVA1 - RVA13 i planens tekstdel kap. 3.7.3 tas med i
plankartet under følgende formål: "Område for særskilt bruk eller vern av sjø
eller vassdrag/drikkevannskilde" for drikkevannskilden og
"Oversiktsplanrestriksjoner" for nedslagsfeltet, jf. PL-sak 001/003 (25).
Manglende farleder tas med i planen under formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet" og vises med streksymbol i h.h.t. departementes
veileder, jf. PL-sak 001/03 (31).
Ankringsplasser (nodhavner) tas med i planen under formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet" vist med punktsymbol, jf. PL-sak 001/03 (31).
Kraftledningstraser tas med i planen under formålet formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet". For planlagte traser i forb. med eventuell
vindmøllepark på Vikna legges til grunn kommunestyrets uttalelse til
konsesjonssøknaden.
Nytt kommunedelplanområde K6 Fjærangen angis I planen for å avklare
konfliktene og framtidig arealbruk i området gjennom en egen delplan. Området
K6 Fjærangen unntas derfor fra arealdelens rettsvirkning, jf., PL-sak 001/03
(uttalelser nr. 1, 36, 39), PL-sak 033/03(uttalelser nr. 8-2.ho., 13-2.hø.)
og meklingsmøtet 10.06.03.

lEDL



Fl W 5s (PriV)

Firmehaugen

- ' St;ihriklauta

,

° /4„/ ki° 1110
N5r)

`'s=0 /1.,///11///(////1111i1111111å111‘‘\\\\‘ „

0

2/.°°

-\

aiken,

Ifordspi

F1W 5s
GPiinnestein

. Farrml-ert.

358.13-.

.:17 • 17

A -771,10ddrn
2,

Cel-tti-naeltb:
4>

Skagarnoen,
mob

ruien
2.;

20

.11
s: . • r

3

Fl G 3s 13, 1
pr, c,

71( Oc (21

ps/3

- . Fl R

lk 2) 1: '1

.
.

II

slrliken
ndden.

„
inz;ielki

1,w,nr.vel



Geir Lauten m/fI

Åsveien 4

7970 Kolvereid 1-1E Kolvereid, 24.04.2017

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

Etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen

Viser til høringsrunde på Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av fiskeoppdrett i

Kolvereidvågen.

Kolvereidvågen er et viktig friluft- og naturområde. Det drives et utstakt fritids- og turistfiske som vil

bli rammet av etablering av fiskeoppdrett. Det store oppdrettsanlegget vil oppta store deler av

Kolvereidvågen og begrense fri ferdsel betydelig.

I et allerede hardt belastet fjordsystem vil utslipp fra et oppdrettsanlegg på 3900 tonn medføre en

stor forurensing, og ikke minst av Kolvereidvågen som er et viktig gyte -og bete område for fisk.

En etablering utenfor «stuedøra» til kommunesenteret medfører også en uønsket visuell- og

støyforurensning.

Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen og viser også til vedlagte

underskriftslister.

Med hilsen

Geir Lauten

,t41L



Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Til Nærøy Kommune                                                                               Måneset 08.05.17 

 v/ Drifts og utviklingsavdelingen 

7970 Kolvereid. 

 

 

 

   Avgående Høringsbrev om søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet i Kolvereidvågen 

 fra Midt-Norsk Havbruk A/S. 

 

 

Måneset og omegn Fiskarlag har hatt saken opp til behandling og vil uttale følgende: 

 

Det er beklagelig at kommunens arealkart er feil i dette området. Den planen som gjelder idag har 

ikke Ai sin beskrivelse, men kun FFFN i omsøkte område. Dette ble gjort i sin tid for å verne om 

fiskeressursene , fiske og gyteplassene. 

Det var forøvrig en stor debatt i Nærøy Kommune da avløpene av kloakk ble lagt til 

Kolvereidvågen pga forurensningen og resipientforholdene. Etter det vi erfarer så ligger disse der 

enda. 

En ser ingen grunn for at dette området skal åpnes for akvakultur. Hele Kolvereidvågen med 

nærliggende områder er kjent som gyteområde spesielt for hyse, men også andre arter.vi mener det 

er viktig å ta vare på slike områder for fremtidig fiske. 

Kolvereidvågen som er en del av Follafjorden er en terskelfjord med flere terskler. 

Fiskarlaget har tidligere stilt spørsmål ved å tillate flere etableringer av laks i Follafjorden og 

mener man ikke skal utfordre fjordsystemet ytterligere enn det er idag. 

 

Måneset og omegn Fiskarlag vil derfor fraråde at det gies tillatelse til etablering av lokalitet i 

Kolvereidvågen. 

 

Med hilsen                                                                  Hilmar Blikø 

Måneset og omegn Fiskarlag                                       sekretær 

v/ leder 

 

Torbjørn Breivik 



Kolvereid Fiskarlag
v/Tor Sandø og Tormod Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 8. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 


Vi refererer til søknad om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Kolvereid Fiskarlag ble lagt ned høsten 2016, men vi ønsker å dele vår erfaring med de berørte parter ifm søknad
om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjord er en rik fiskefjord. Fra historisk tid har det vært drevet yrkesfiske i fjordsystemet. Utover
vintervåren fisket man hovedsakelig på kysttorsk og hyse da fisken vandret fra Skaftnes/Skjolden til gyteområdet
i Kolvereidvågen. Det kan nevnes at det i 1979 ble levert 85 tonn hyse fisket i Indre Follafjorden til Kolvereid
Fiskmatkjøkken.

Et oppdrett i Kolvereidvågen midt i gytefeltet til en truet art som kysttorsk, er for oss uhørt og hårreisende. Selv
om kystfisket har forandret seg og det ikke lenger drives utstrakt yrkesfiske i området, må man ta hensyn til
gyteområdet. Et fiskeoppdrett med dets utslipp vil være ødeleggende for området. Strømforholdene i
Kolvereidvågen er slik at vannet har en sirkelbevegelse i Kolvereidvågen. Dette vil medføre at storparten av
utslippene, avføring og spillfér vil avsettes midtfjords.
Oppdrettsanlegget det søkes om med dets fortøyninger vil i tillegg båndlegge store deler av Kolvereidvågen og
umuliggjøre fiske.

Det må ikke tillates fiskeoppdrett i Kolvereidvågen!

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-området Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området inn til
Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplan.

Med hilsen

Tor Sandø
_

(-;

Kopi til:
Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen

Tormod Urdshals



Olav Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 6. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelsepå oppdrett i Kolvereidvågen

Refererer til søknad fra Midt-Norsk Havbruk om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjorden strekker seg fra Kolvereid til Kongsmoen, en strekning på ca 42 km. Fjorden
dekker et areal på 48 km2. Bassenget mellom Kolvereid og Foldereid er ca. 26 km langt (markert fiolett
på kart) og defineres som ytre del. Allerede er fjorden hardt belastet. Fylkesmann har avslått all etablering
av fiskeoppdrett i indre del frem til 2021 på grunn av lavt oksygeninnhold i sjøen.

Det store anlegget vil bety et stort inngrep i vårt nærmiljø, og er på mange
måter en større industrietablering. Det søkes om oppdrett av 5000 tonn fisk med et estimert forbruk av fôr
på 5500 tonn.

Tall fra Havforskningsinstituttet (i parentes) tilsier at det med dette vil medføre følgende utslipp til sjø
basert på estimert f6rforbruk:
110 tonn utslipp av nitrogen ( 20 kg pr tonn f6r).
16,5 tonn fosfor (3 kg pr tonn f6r)
690 tonn avføring ( 12,5% av f6rmengde)
275 tonn forspill ( 5% forspill)

Opplysninger fra Miljostatus.no sier følgende:
«Det finnes ulike modeller for å beregne hvor mye næringssalter som slippes ut fra et oppdrettsanlegg.
Ifølge TEOTIL-beregninger kan utslipp fra produksjon av ca. 780 tonn laks, ørret og regnbueørret
sammenlignes med størrelsen på næringssaltutslipp fra en befolkning på mellom 7 800 og 11 700
innbyggere.»



- Anlegget planlagt i Kolvereidvågen vil mao. bety urenset utslipp tilsvarende fra en by på 50 000-75
000 innbyggere!!
Hva gjør dette med naturen og miljøet?

Akva kompetanse har laget en rapport, «Fjordmiljøestimat på bæreevnen i Indre Follafjord» i november
2016. De nevner der at fjorden har større bæreevne for oppdrett enn det som drives i dag. MEN, ref rapport:
«Som beskrevet i kapittel 2.7, vurderes ikke bæreevnen til det lokale området i og under
oppdrettsanleggene i denne studien. Dette gjelder for eksempel punktbelastning på havbunnen like under
eventuelle anlegg, samt fysisk-kjemiske parametere som oksygenmetning og ammonium-konsentrasjon i
selve anleggene. Slike faktorer vil kunne bidra til at store, konsentrerte anlegg frarådes/ikke anbefales i
Indre Follafjord.»

- Jeg anser det anlegget det søkes om som stort og det vil uten tvil påvirke Kolvereidvågen negativt.

Oppdrettsnæringen er meget ressurssterk og godt organisert. Selv om den er forholdsvis ung, har den
mange sterke interessenter som presser på regulerende myndigheter. Føler lokale politikere seg presset til
å være «Ja-politikere» for næringsinteresser. Hva med innbyggerne? Jeg oppfordrer lokalpolitikerne til å
lytte til innbyggerne som har valgt politikerne? Hva med bolyst, nærmiljø, natur og
rekreasjonsmuligheter? Å tillate et stort oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved kommunesenteret i et
fjordsystem som allerede delvis er overbelastet med forurensing er helt uhørt.
Oppdrettsnæringen skulle være på vei ut av fjordene, bærekraft og renomé til næringen trenger ikke slike
etableringer som det nå søkes om ved kommunesenteret i Indre Follafjorden. Nå må politikerne hjelpe
næringen på rett vei og legge til rette for oppdrett ut mot havet, områder som greier å absorbere de enorme
utslippene oppdrett medfører.

Et fiskeoppdrett i Kolvereidvågen, midt i et godt fiskeområde hvor til og med den truede kysttorsken har
sitt gytefelt, er å forringe befolkningens fritid betydelig. Anlegg med fortøyninger vil båndlegge store
deler av vågen. Dette medfører at man må helt inn på Kolvereidvågen for å sette garn. Fisken innerst i
vågen er imidlertid ikke veldig attraktiv ved at kloakken fra Kolvereid slippes ut der samt at man har
forurensning i grunnen ved Moen Marin. Lenger øst er det for sterk strøm fra Korsnesstrømmen.

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-sonen Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området
inn til Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplanen.
Kommunen bør huske den dårlige erfaringen de fikk ved innføring av en «A» i annet område i fjorden.
Da kommunen, etter innspill fra bl.a. befolkningen i området, vedtok at det ikke skulle drives oppdrett ved
Kalvhagan lenger inn i fjorden, overstyrte Fylkesmannen vedtaket siden man hadde vedtatt området til
akvakultur. Denne feilen må ikke gjøres her, ref også Arealplanens tekstdel, pkt 12.1.2, pkt 2

Med hilsen

7,/ , /7

Olav Urdshals



Nærøy Kommune

v/ besluttende politiske myndigheter

7970 Kolvereid

Ang. planlagt oppdrettslokalitet på Kolvereid.

Finnestranda Grendelag vil med sine medlemmer herved protestere på planene om å lokalisere et 
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen. Vi er på ingen måte motstandere av utvikling i næringssammenheng, men kan 
ikke forstå at dette er et godt gjennomtenkt valg av lokalitet, og at vi burde hatt bedre egnede områder.

For våre medlemmer, som for det meste er eiere av fritidsboliger, vil dette sannsynligvis bety en kraftig forringelse 
av kvaliteten på opphold på Finnestranda, med tanke på økt trafikk samt uunngåelig støy fra et slikt anlegg. 

Vi håper prosessen med lokalisering kan finne andre alternativer enn rett utenfor stuedøra for oss, og for alle som 
har utsikt fra Kolvereid og inn over den vakre Follafjorden.

Kolvereid 09.05.17

Styret i Finnestranda Grendelag
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Nærøy Kommune
v/ de folkevalgte
7970 Kolvereid

HTN L3 -795

Klage på planlagt oppdrettslokalitet på Kolvereid.

Et enstemmig styre i Kolvereid Småbåtforening vil med dette
anbefale medlemmer i politiske beslutningsorganer i Nærøy å
sette en stopper for planene om å etablere et oppdrettsanlegg i
Kolvereidvågen.
Vi stiller også spørsmål ved undersøkelsene som er gjort på
forhånd med tanke på strøm og bunnforhold i Kolvereidvågen.
Det er kjent for alle våre medlemmer at vannet i vågen roterer
med og mot klokka alt etter om sjøen flør eller faller, og at
utskiftningen vil være minimal, og at dermed alt utslipp fra
produksjonen vil akkumulere på bunn av vågen.
Våre medlemmer har alle båt på Kolvereid for å kunne nyte
naturen i nærområdet. Vi frykter at dette kan bli kraftig
forringet med en lokalisering her, i tillegg til økt trafikk med
tanke på logistikken rundt et oppdrettsanlegg og ikke minst
støy.
Så, med våre 125 medlemmer i ryggen, setter vi vår lit til at de
folkevalgte fortsetter å jobbe for at Kolvereid skal være et
godt sted å bo, med mulighet til å nyte naturen rett utenfor
stuedøra!

Kolvereid 09.05.17

Otto Haug
Leder Kolvereid Småbåtforening



I forbindelse med Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av ny lokalitet i Kolvereidvågen, 
har jeg lyst til å komme med noen synspunkter/refleksjoner som jeg mener er viktig å ha med i en 
vurdering av denne saken. Det er tre hovedpunkter som jeg vil belyse; bolyst på Kolvereid, beite- og 
gyteplasser for villfisk i Kolvereidvågen/Indre Follafjord og demobilisering av kystkulturen.

Nærøy kommune er en kommune som i mine øyne driver godt, både i forhold til økonomi, 
barnehage, skole, eldreomsorg, kultur og idrett samt næringsutvikling. Kommunen har en sunn 
vekst med gode oppvekstforhold og med gode tilbud til både barn og unge. Dette er viktige ting, og 
det er ikke alle kommuner som greier å håndtere denne fordelingen/balansen like godt som Nærøy 
kommune gjør.   

Jeg har selv vokst opp på Kolvereid og har sterk tilknytning til plassen, med mange gode minner om 
en trygg og god oppvekst godt forankret i den tradisjonelle kystkulturen. Jeg har årlig, siden jeg var 
liten, vært med generasjonene over meg med å drive garnfiske og juksefiske på blant annet akkurat 
den lokasjonen som Midt-Norsk Havbruk søker på. Ut av dette har jeg fått sunne interesser og 
verdier som jeg har lyst til å fortsette å dyrke å dele, og ikke minst videreføre til mine barn og de 
rundt meg. Med dette mener jeg aktiviteter som fiske og friluftsliv på og ved sjøen. 

Med et oppdrettsanlegg plassert på denne lokasjonen så vil en fysisk ødelegge/blokkere disse gamle 
tradisjonelle fiskeplassene som fortsatt er i bruk, samt at en videre forurenser en til nå hardt belastet 
terskelfjord (Indre Follafjord). Kolvereidvågen, Indre Follafjord og Urdshalsvågen er i dag gode 
gyte- og beiteområder for villfisk som hyse, sei, torsk, sild, makrell, kveite m.m. Hvis en skal 
fortsette å forurense fjorden og dens økosystem, så vil først fisken forsvinne, derav vil fisket og 
friluftslivet på og ved sjøen forsvinne, så vil kystkulturen sakte men sikkert svinne hen og vi vil bli 
nødt til å gå på museum for å vise ungene våre hva vi gjorde i barndommen.

Det er bra at Nærøy kommune har framtidsplaner for næringsutvikling for å skape arbeidsplasser og 
virke, men her må man se på plasseringen av lokaliteten slik at det ikke skal ødelegge for tilveksten 
av folk og deres bolyst. Det er ikke i hver by/tettsted man kan sitte å se utover fjorden en 
sommerkveld og høre nisen puste og jage sild.

Jeg og min familie har planer om å flytte til Kolvereid. Og alt ligger tilrette for å endelig bosette seg 
der man har lyst til å bli gammel og se barna vokse opp i et trygt og godt samfunn. Men slik som det 
tegner fram med både etablering av steinbrudd og oppdrettsanlegg inn i bebyggelsen på Kolvereid, 
og ut fra de refleksjoner jeg nevner over, så gjør dette til at vi revurderer planene.

Sier meg med dette sterkt imot etablering av oppdrettslokalitet i Kolvereidvågen.

MVH

Lars Kåre Øren m/fam

Sivert Nielsens Gate 8
8904 Brønnøysund
lars.k.oren82@gmail.com
tlf: 930 80 765
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Nærøy Kommune
Drift og utviklingsavdeling

7970 Kolvereid

Refnr:2017/314-3
Saksbehandler: Håvard Hernes

Vi hadde utsettelse på svar i forbindelse med denne søknad, avtalt med saksbehandler.

Søknad fra Midt-Norsk havbruk as om ny lokalitet ved Kolvereidvågen i Nærøy Kommune for 
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
Med omsøkt biomasse på 3900 tonn.
Område anlegget er søkt lagt: Fra østre odde ved Djupvika og over Brattvika i østlig retning.

Området Kolvereidvågen er og blir brukt til fiske. Benyttes av yrkesfiskere og fritidsfiskere. 
Her fiskes i hovedsak Tors, Hyse og Sei. Samt litt lengre inne er det trålfelt for reker og dette 
benyttes mye.
Dessuten er området et gyte og oppvekstområdet for Kysttorsk.
Området er en såkalt terskelfjord med det svært grunne inn og utløpet ved 
Korsnesstraumen. Dette er eneste stedet for inn og utførsel av sjøvann til fjordsystemet. 
Noe lengre inn i fjorden er det allerede etablert flere anlegg for laks. Fjorden er i den 
forbindelse belastet nok med de eksisterende anlegg. Faren er også tilstede for at ved en 
enda større og flere anlegg vil skape store miljømessige problemer. Dette har ved flere 
anledninger tidligere vært påpekt fra flere instanser.

Kystfiskarlaget fatter følgende vedtak i saken:
Vi kan ikke akseptere søknaden fra Midt-Norsk Havbruk as om nyetableringa
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved Djupvika/ Brattvika.
Mener at fjordsystemet er belastet nok med eksisterende anlegg som allerede ligger inne i 
fjorden. Dette ut fra miljømessige aspekt og hva fjorden tåler av inngrep. Dette er ting som 
flere ganger har vært oppe til diskusjon ved tidligere søknader.
Men viktigst er at området er et gyte og oppvekstområde for Kysttorsken. Dessuten benyttes 
omsøkte og nærliggende områder til fiske av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Ved 
plassering av omsøkte anlegg vil dette ødelegges. Her er det snakk om et betydelig stort 
område som vil bli berørt. Da mener vi selve anlegg med forflåte og ikke minst det området 
under vann til fortøyninger.
Derfor fraråder vi at søknaden godkjennes.



Ved spørsmål til uttalelsen bes rettet til undertegnede Tlf.90650677 mail: 
omhage@online.no eller Hovedkontor Tlf.76052100 mail: post@norgeskystfiskarlag.no

Salsbruket 14.05.2017

Med Hilsen

Norges Kystfiskarlag
v/Ove Morten Hagen
7960 Salsbruket

Kopi: Kystfiskarlaget, Ramberg
          Fiskeridirektoratet v/ Lill Connie Furu



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 82/1 
Saksmappe: 2015/977-53 
Saksbehandler: Alexander Båfjord 
Dato: 27.03.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

68/18 Formannskapet 11.06.2018 
50/18 Kommunestyret 21.06.2018 
   

 
Sak: Behandling av innbyggerforslag - Reguleringsplan Hagan 

steinbrudd   
 
 

Vedlegg: 
1 Kopi av vedtak av behandling av innbyggerforslag KS 49-17 11.05.2017 
2 Kopi av innbyggerforslag inkl. underskriftslister 
3 Veileder om innbyggerforslag 

 
 
Bakgrunn 
Kommunen har mottatt et innbyggerforslag datert 09.05.17 ang. masseuttak/steinbrudd 
Kommunestyret i Nærøy kommune har den 11.05.2017 i sak nr. 49/17 behandlet 
"Innbyggerforslaget til reguleringsplan for Masseuttak/steinbrudd Hagan".  
 
Følgende vedtak ble fattet:  
"Kommunestyret vedtar å ta opp behandlingen av innbyggerinitiativ ang. steinbrudd 
Hagan når saken kommer opp til ny behandling." 
 
 
 
Vurdering 
Kommunestyret i Nærøy kommune vedtok i sak nr. 49/17 at innbyggerinitiativ ang. 
steinbrudd Hagan skal tas til behandling når reguleringsplanen kommer opp til ny 
behandling. Reguleringsplanen Hagan steinbrudd skal nå opp til ny politisk behandling.  
 
Følgende er opplyst ang innbyggerforslag i kommunelovens §39 a.  
1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget 
dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 
500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. 
Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak 



etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak 
som gjennomføres som følge av forslaget. 

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har 
a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller 
b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av 

valgperioden. 
Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b. 

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller 
fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. 

 
Kommuneloven gir innbyggerne mulighet til å fremme saker til politisk behandling. 
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken 
senest seks måneder. Forslaget gjelder ifbm. en pågående plansak og omfattes på bakgrunn 
av dette ikke av tidsfristen på 6 måneder.  
 
På bakgrunn i at kommunestyret selv skal ta stilling til forslaget innstiller ikke rådmannen til 
noe vedtak i saken. Rådmannen oppfordrer kommunestyret på generelt grunnlag å følge opp 
tidligere vedtak i saken slik at innbyggerinitiativet behandles når behandlingen av 
reguleringsplanen Hagan steinbrudd kommer opp. Med bakgrunn i at reguleringsplanen skal 
behandles av Utvalg for drift og utvikling før den skal til kommunestyret, legges 
innbyggerforslaget frem for Utvalg for drift og utvikling ifbm. behandling av 
reguleringsplanen.  
 
Som vedlegg til saken følger innbyggerforslaget med tilhørende underskrifter og veileder 
utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet ang innbyggerforslag.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
LEGGES FREM UTEN INNSTILLING 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Formannskapet vedtok enstemmig følgende: 
Saken tas opp ifb. med sak PS 69/18. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas opp ifb. med sak PS 69/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postadresse: 7970 Kolvereid Telefon:  74 38 26 00 Bankgiro:  4467.07.80039 
Internet: www.naroy.kommune.no Telefaks:  74 38 27 00  

 

 

Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Melding om vedtak 

Sverre Tangen 

 

7970  KOLVEREID 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 
 2015/977-46 Alexander Båfjord, 74382704 82/1 18.05.2017 

 

 

 

Innbyggerforslag - Reguleringsplan " Masseuttak / Steinbrudd 

Hagan " - 62/2 
   

Kommunestyret i Nærøy kommune har den 11.05.2017 i sak nr. 49/17 behandlet 

"Innbyggerforslaget til reguleringsplan for Masseuttak/steinbrudd Hagan".  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

"Kommunestyret vedtar å ta opp behandlingen av innbyggerinitiativ ang. steinbrudd 

Hagan når saken kommer opp til ny behandling." 

 

Vedtaket sendes til deg som kontaktperson på vegne av de som har skrevet under. Det bes om 

at du videreformidler/orienterer om vedtaket til de øvrige. Det er ikke klageadgang på dette 

vedtaket etter forvaltningsloven.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Alexander Båfjord 

Avdelingsingeniør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postadresse: 7970 Kolvereid Telefon:  74 38 26 00 Bankgiro:  4467.07.80039 
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Nærøy kommune 
 Arkiv: 82/1 

Saksmappe: 2015/977-39 

Saksbehandler: Alexander Båfjord 

Dato: 12.05.2017 

 
 

 

Saksframlegg 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

49/17 Kommunestyret 11.05.2017 
 

Sak: Innbyggerforslag - Reguleringsplan " Masseuttak / 

Steinbrudd Hagan " - 62/2   
 

 

 

 

Bakgrunn 

Kommunen har mottatt et innbyggerforslag datert 09.05.17 ang. masseuttak/steinbrudd 

Hagan der det blir foreslått at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan 

steinbrudd. 

 

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med tettstedsutvikling og bolyst. Et 

steinbrudd vil medføre store ulemper i forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. 

Tiltaket er heller ikke konsekvensutredet. 

 

Innbyggerforslag har 406 underskrifter. 

 

 

Vurdering 

Kommuneloven § 39 a. Innbyggerforslag: 
1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av 

innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. 

Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- 

og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som 

gjennomføres som følge av forslaget. 

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har 

a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller 

b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b. 

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller 

fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. 

 

 



Postadresse: 7970 Kolvereid Telefon:  74 38 26 00 Bankgiro:  4467.07.80039 
Internet: www.naroy.kommune.no Telefaks:  74 38 27 00  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2017  

Behandling: 

Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret vedtar å ta opp behandlingen av innbyggerinitiativ ang. steinbrudd Hagan 

når saken kommer opp til ny behandling. 

 

Steinar Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å ta opp behandlingen av innbyggerinitiativ ang. steinbrudd 

Hagan når saken kommer opp til ny behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune,_

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

HHE"

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med

tettstedsutvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store ulemper i
forhold til støy, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller
ikke konsekvensutredet.

Forslaget støttes av:

Nr. Navn Bosted
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Innbyggerforslag til Nærøy kommune - Hagansteinbrudd



Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med
tettstedsutvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store ulemper i
forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller
ikke konsekvensutredet.

Forslaget støttes av:

Nr. Navn




Bosted
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Innbyggerforslagtil Nærøykommune- Hagansteinbrudd



Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i

saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med

tettstedsutvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store ulemper i
forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller

ikke konsekvensutredet.

Forslaget støttes av:

Nr. Navn Bosted
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Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med

tettstedsutvikling og bolyst. Et ste;9brudd vil medføre store ulemper i
forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller

ikke konsekvensutredet.

Forslaget støttes av:

Nr. Navn Bosted
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Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med
tettstedsutvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store ulemper i
forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller
ikke konsekvensutredet.

Forslaget støttes av:

Nr. Navn




Bosted
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Innbyggerforslag til Nærøy kommune – Hagan steinbrudd



Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
saken «Masseuttak/Steinbrudd Hagan»

Vi foreslår at Nærøy kommune ikke vedtar reguleringsplan for Hagan
steinbrudd.

Forslaget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenlig med
tettstedsutvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store ulemper i
forhold til støv, støy, arealbåndlegging og estetikk. Tiltaket er heller
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Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune
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Innbyggerforslag til kommunestyret i Nærøy kommune

Med referanse til kommunelovens §39 fremmes innbyggerforslag i
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Innbyggjarforslag 
 
1. Innleiing 

Kommunelova fekk i 2003 eit nytt kapittel 6A om innbyggjar- 
forslag. Nokre endringar ble vedteke i 2014. Kommunelova § 39a 
lyder: 

 

"§ 39a Innbyggerforslag 
 

1.   Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som 
gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 
Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget 
dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel 
er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid 
tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om 
forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.  

 
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 
6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom 
forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående 
plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal skal 
informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som 
gjennomføres som følge av forslaget. 

 
3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette 
har 
a. samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne 

bestemmelse, eller 
b. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret 

eller fylkestinget i løpet av valgperioden.  
Kommunestyret eller fylketinget tar selv stilling til om forslaget 
omfattes av bokstav a eller b.  
 
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som 
blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages 
med mindre dette følger av andre regler." 
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Kjerneinnhaldet i føresegna er at kommunen og fylkeskommu- 
nen sine innbyggjarar har ein rett til på visse vilkår å krevje at eit 
konkret forslag blir behandla av kommunestyret eller fylkestinget 
sjølv. Føresegna trådde i kraft frå 1. juli 2003. Det er blitt gjort 
greie for innbyggjarforslag i vårt rundskriv H-18/03 frå 27. juni 
2003. Innbyggjarforslag gjeld både i forhold til kommunestyret 
og fylkestinget. 

 
Med innbyggjarforslag er det meint at innbyggjarane i ein 
kommune eller eit fylke har rett til å setje ei sak på den politiske 
dagsorden i kommunen eller fylket (forslagsrett). Det er i lova sett 
visse minimumsvilkår for at det skal oppstå ei plikt for kommune- 
styret eller fylkestinget til å behandle forslaget. I denne rettleia- 
ren vil vi utdjupe og gjere nærmare greie for vilkåra i føresegna. 

 
Å fremme forslag etter § 39a er ein rett for kommunen og fylkes- 
kommunen sine innbyggjarar. Det betyr at kommunestyret eller 
fylkestinget er forplikta til å ta stilling til forslaget, så framt vilkåra 
i lova elles er oppfylde. Departementet vil understreke at sjølv om 
vilkåra for behandling av forslag ikkje er oppfylde, står 
kommunestyret eller fylkestinget fritt til likevel å ta saka opp til 
behandling. 

 
Dei som står bak eit forslag har ikkje krav på noko bestemt utfall 
av saka. Forslag som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkes- 
tinget, kan ikkje påklagast med mindre dette følgjer av særlege 
reglar, jf. kommuneloven § 39a nr. 4. Avgjerda som blir teken kan 
likevel vere gjenstand for lovlegkontroll etter kommunelova § 59. 
Dette krev underskrift frå minst tre medlemmar av kommune- 
styret eller fylkestinget. På vanleg måte kan også departementet/ 
fylkesmannen ta ei sak opp til lovlegkontroll av eige tiltak. 
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2. Bakgrunnen for innføring av forslagsretten 
 
Forslagsretten er ein viktig demokratisk rett.  I eit demokra- tisk 
perspektiv er det viktig at innbyggjarane blir aktiviserte og tekne 
med i avgjerdsprosessar. Rett til å setje fram forslag til 
behandling i kommunestyret eller fylkestinget kan vere med på å 
betre dialogen mellom dei politiske partia/dei folkevalde og velja- 
rane i perioden mellom val, samt å fremje interessa for dei avgjer- 
der og den prosess som skjer i kommunestyret eller fylkestinget. 
Det er gjerne stor mobilisering omkring enkelte saker lokalt. 
Tanken er at forslagsretten kan vere med på å kanalisere dette 
engasjementet inn i det politiske systemet. Ordninga er såleis 
meint å skulle fange opp det saksorienterte engasjementet og 
dermed først og fremst eit middel til å ta opp nye saker. På denne 
måten blir også innbyggjarane sitt engasjement betre synleggjort. 

 
Der det er behov for ei nærmare tolking av vilkåra i føresegna, vil 
dei hovudomsyn som ligg til grunn for innføring av forslagsretten 
vere retningsgivande. 
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3. Krav til eit innbyggjarforslag 

3.1 Førebuing til behandling 

Forslag som blir fremma skal behandlast av kommunestyret eller 
fylkestinget sjølv. Før saka blir teken opp til behandling må det 
likevel avklarast om forslaget oppfyller vilkåra for behandling i 
lova.  

 
Forslag som klart ikkje oppfyller krava i lova, for eksempel at det 
ikkje er mange nok underskrifter eller at forslaget er identisk 
med eit nyleg behandla forslag (jf. punkt 3.6.1), kan avvisast. I 
slike tilfelle føreligg ikkje nødvendige vilkår for realitetsbehand- 
ling. God forvaltningsskikk tilseier likevel at dersom det hefter 
manglar ved forslaget skal det gjerast merksam på dette og for- 
slagstillarane få høve til å rette opp forslaget slik at det blir i sam- 
svar med lova sine krav. 
 
Lovendringen som ble vedteke i 2014, seier at det er 
kommunestyret eller fylkestinget sjølv som skal ta stilling til om 
forslaget gjeld verksemd under kommunen eller 
fylkeskommunen eller om forslaget gjeld ei sak som har blitt 
behandla av kommunestyret eller fylkestinget tidlegare.  

 
Der det er tvil om vilkåra i lova er oppfylte, må det vurderast 
konkret om forslaget skal takast opp til behandling i 
kommunestyret eller fylkestinget. Her vil formålet med 
føresegna kunne gi rettleiing. Dei omsyn som føresegna byggjer 
på tilseier ei liberal tolking når det skal vurderast om forslaget 
oppfyller vilkåra i lova. 

 
 

3.2 Krav til formulering av forslag 

Kommunelova § 39a nr. 1 føreset at forslaget inneheld eit ”for- 
slag”. Verken lova eller førearbeida inneheld nokon bestemte krav 
med omsyn til formulering av forslag. Dei som ønskjer at 
kommunestyret eller fylkestinget tek stilling i ei bestemt sak har 
høve til å formulere eit forslag om det ein ønskjer kommunestyret 
eller fylkestinget skal ta stilling til. Kommunen eller fylkes- 
kommunen må kunne krevje at forslaget har eit konkret innhald. 
Formålet med føresegna tilseier etter vår vurdering at det ikkje 
blir stilt for strenge krav til formulering eller framstillinga av for- 
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slaget i høve til kva det er innbyggarane ønskjer at kommunesty- 
ret eller fylkestinget skal ta stilling til. Dersom noko er uklart bør 
dette avklarast med dei som har kome med forslaget. 

 
Det kan også setjast fram forslag som etter lova må munne ut i eit 
enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2, såframt lovverket ikkje 
elles set skrankar for at slikt vedtak blir teken av kommunestyret 
eller fylkestinget. Dei alminnelege reglane om saksbehandling, 
klage, rettsleg klageinteresse, teieplikt osv. gjeld tilsvarande i 
saker der enkeltvedtak blir tekne som følgje av eit forslag. 

 
 

3.3 Kven som kan setje fram forslag. Talet på 
innbyggjarar som må stå bak forslaget 

Forslagsretten er gitt ”innbyggerne” i kommunen eller fylket. 
Dette betyr at dei som står bak forslag må vere registrert busett i 
kommunen dersom forslaget blir fremma overfor kommunen, 
eller i fylket dersom forslaget blir fremma overfor fylkeskommu- 
nen. Det er ikkje eit krav at dei som står bak forslaget har 
stemmerett. Det betyr at forslag kan fremmast også av personar 
under 18 år. 

 
Kommunelova § 39a krev at eit visst tal på innbyggjarar ”står bak” 
forslaget. Eit forslag må støttast av minst to prosent av innbyggja- 
rane, eller minimum 300 personar i kommunen eller 500 personar 
i fylket. 

 
Det bestemte talet på personar som det er krav om må fastsettast 
på bakgrunn av innbyggjartalet til ei kvar tid. Det er naturleg at 
støtta blir dokumentert i form av underskrifter. Det må vidare 
kunne stillast som krav at det er mogleg å kontrollere av støttefrå- 
segnene at busettingsvilkåret er oppfylt. Departementet under- 
strekar at kor streng vurdering som skal leggjast til grunn, vil 
vere opp til kommunen eller fylkeskommunen å vurdere. Det er 
ikkje noko til hinder for at saker blir tekne opp sjølv om krav i 
lova til innbyggjaroppslutning ikkje er oppfylt. Her må behovet 
for avklaring vegast opp mot ulempa ved avvisning. 

 
Vilkåret er også oppfylt dersom forslaget blir fremma av til dømes 
ein ideell organisasjon, såframt det inneheld eit tilstrekkeleg tal 
på underskrifter. Etter departementet si vurdering må ei under- 
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skriftsliste som er samla inn gjennom til dømes protestlister 
kunne godtakast, så lenge det i brevet til kommunen blir spesifi- 
sert kva det blir ønskt at kommunen skal ta stilling til og at under- 
skriftene på protestlista er i samsvar med dette. Det viktigaste er 
at det framgår at underskrivarane støttar det forslaget går ut på, jf. 
lova sitt krav ”står bak”. 

 
 

3.4 Kven skal ta stilling til forslaget 

Kommunestyret eller fylkestinget pliktar sjølv å ta stilling til for- 
slag som blir fremma. Dette betyr at myndigheit til å ta stilling til 
realiteten i eit forslag fremma etter føresegna om forslagsrett 
ikkje kan delegerast til andre organ. Denne delegasjonssperra 
gjeld også i kommunar eller fylkeskommunar organisert etter ein 
parlamentarisk modell. Forslagsretten gir innbyggjarane høve til 
å krevje eit forslag behandla i kommunen eller fylkeskommunen 
sitt øverste politiske organ; kommunestyret eller fylkestinget. Så 
lenge lova stiller visse krav til forslaget, må det etter departemen- 
tet si vurdering likevel vere høve for administrasjonen (rådet)til å 
ta stilling til om forslaget oppfyller vilkåra i lova. 

 
I mange tilfeller er myndigheit til å fatte avgjerd i ei sak gjennom 
delegasjonsvedtak lagt til et anna organ enn kommunestyret eller 
fylkestinget. Dette er utan verknad i forhold til kva det kan reisast 
forslag om. Det kan såleis reisast forslag på eit saksområde der 
myndigheita i utgangspunktet er delegert til eit anna organ. Grad 
av delegasjon varierar frå kommune til kommune, og har ikkje 
verknad i høve til innbyggjarane sin rett til å få eit forslag 
behandla i kommunestyret eller fylkestinget. Det vil ikkje vere i 
samsvar med formålet med forslagsretten om graden av delega- 
sjon skal vere bestemmande for om innbyggjarforslag kan reisast 
eller ikkje. Om det forhold at ei sak som forslaget omhandlar alt 
ligg til behandling i eit anna organ, sjå under punkt 3.6.2. 

 
Når kommunestyret eller fylkestinget først har teke stilling til for- 
slaget, er det ikkje noko i vegen for at vidare behandling og opp- 
føljing skjer i administrasjonen eller av andre folkevalde organ. 
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3.5 Forslaget må gjelde kommunen eller fylkes- 
kommunen si verksemd 

Eit forslag må gjelde ”kommunens eller fylkeskommunens virk- 
somhet”. Omgrepet svarar til kommunelova § 2. Med dette blir 
det meint kommunen si verksemd i vid forstand. Det blir dermed 
sikta til det som kommunen eller fylkeskommunen reint faktisk 
er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgåver. Oppgåver 
som kommunen eller fylkeskommunane kan drive med er også 
omfatta. Saker som det ikkje ligg til kommunestyret eller fylkes- 
tinget å kunne ta avgjerd om, er ikkje omfatta av forslagsretten. 

 
Retten for kommunestyret eller fylkestinget til å ta stilling til eit 
konkret forslag, er dermed avgrensa av korvidt det har myndig- 
heit til å ta avgjerd på det aktuelle saksområdet. Det same gjeld 
dersom forslaget gjeld ei sak som kommunestyret etter lov ikkje 
kan behandle. Døme på slike avgrensingar er sosialtjenestelova 
§ 8-5a og barnevernlova § 2-1 tredje ledd. 

 
Det kan tenkjast at det blir fremma forslag som er knytt til saks- 
område der avgjerdsmyndigheit er lagt til eit anna forvaltnings- 
nivå, men kor forslaget nettopp går ut på at kommunestyret eller 
fylkestinget bør foreta handlingar eller engasjere seg i forhold til 
den aktuelle saka. Formålet med forslagsretten er å kunne setje 
saker på dagsorden i kommunestyret eller fylkestinget. Departe- 
mentet meinar derfor at det bør føreliggje gode grunnar dersom 
eit slikt forslag skal avvisast, særleg dersom forslaget gjeld eit 
forhold som det ikkje er heilt unaturlig at kommunen eller fylket 
sine politikarar engasjerer seg i. 
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3.6 Nærmare om omgrepet ”same innhold” 

3.6.1 Forslag kan ikkje gjelde sak som allereie er behandla 

Det er avgrensingar i forhold til kor ofte forslag med ”samme inn- 
hold” kan krevjast behandla av kommunestyret eller fylkestinget, 
jf. kommunelova § 39a nr. 3. Det framgår av forarbeida at det ikkje 
kan fremmast innbyggarforslag i saker som har same innhald 
som eit forslag som ligge til behandling eller som tidligare er blitt 
behandla i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjeld med 
mindre det har gått minst fire år sidan eit slikt forslag sist blei 
behandla. 

 
Avgrensinga om ”same innhold” inneber også at det må takast 
stilling til korvidt eit forslag materielt sett er det same som eit for- 
slag som tidlegare er blitt behandla. Det vil vere vanskeleg å 
regulere kor ”like” forslaga må vere før det kan vere aktuelt å 
avvise forslaget. Om to forslag er like må derfor vurderast 
konkret i det enkelte tilfelle. Der det er tvil om vilkåra i lova er 
oppfylte, må det såleis vurderast konkret om forslaget bør takast 
opp til behandling i kommunestyret eller fylkestinget. Her vil for- 
målet med føresegna kunne gi rettleiing.  

 

3.6.2 Forslaget gjelder ei sak som er under behandling i anna 
organ 

Det kan fremmast forslag med same innhald som ei sak som ligg 
til behandling i eit anna organ enn kommunestyret eller fylkes- 
tinget. Dersom eit forslag knyter seg til ei sak som på det tids- 
punkt forslaget blir fremma er til behandling i anna organ enn 
kommunestyret eller fylkestinget, inneber likevel ikkje forslag- 
retten ei handlingsplikt for kommunestyret eller fylkestinget til å 
gripe inn i den pågåande saksbehandlinga før det er blitt teke stil- 
ling til det innsendte forslaget. 

Forslaget vil såleis ikkje ha nokon direkte verknad for vedtekne 
delegasjonsreglement i ein kommune. Sjølv om ei sak til dømes 
ligg til behandling i eit fast utval eller hos kommunerådet, vil eit 
forslag etter kommunelova § 39a måtte leggjast fram for kommu- 
nestyret. Det vil likevel vere opp til kommunestyret eller fylkestin- 
get sjølv å avgjere ved behandlinga av forslaget om ei eventuell 
sak som ligger hos eit anna organ, skal avgjerast av kommune- 
styret eller fylkestinget sjølv. Departementet vil tilrå at det i 
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kommunar og fylkeskommunar blir utarbeidd rutinar slik at dei 
som har ansvar for den aktuelle saka blir varsla, og at det blir 
avklart om det er behov for å avvente vidare behandling inntil 
kommunestyret eller fylkestinget har teke stilling til innbyggjarini- 
tiativet. 

 
3.7 Dersom kommunen avviser forslaget 

Dersom eit forslag blir avvist med at vilkåra for behandling ikkje 
er tilstades, bør administrasjonen i samsvar med god 
forvaltnings- skikk gjere forslagsstillarar merksame på kva som 
skal til for å bringe forslaget i samsvar med lova, når dette lar 
seg gjere. 

Blir forslaget avvist oppstår spørsmålet om dette er ei avgjerd 
som er omfatta av klagerett etter forvaltningslova. Etter forvalt- 
ningslova § 2 tredje ledd skal beslutning om at ei sak skal 
avvisast reknast som eit enkeltvedtak. Då vil saka ikkje bli 
behandla, utan at kommunen tek stilling til realiteten i saka. 
Dette gjeld likevel berre dersom ho blir avvist fordi det gjeld ei 
sak eller eit forhold som ville ha vore eit enkeltvedtak dersom 
saka var blitt realitetsbehandla. Men ikkje alle avgjerder om 
forslag fremma etter kommunelova § 39a som vert avvist vil 
kunne påklagast etter forvaltningslova sine reglar.  

Uavhengig av dette vil ei avgjerd om å avvise ei sak kunne 
lovlegkontrollerast etter kommunelova § 59. Dette fordi ei 
avgjerd om å avvise ei sak vil bli rekna som ”avgjerd” etter 
føresegna i kommunelova. 

 
 

3.8 Kravet til saksbehandlingstid. Informasjon til den 
som fremmar forslaget 

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til eit forslag 
innan seks månader etter at det er blitt fremma. God forvaltnings- 
skikk tilseier at kommunen i kvart enkelt tilfelle vurderar kor 
viktig det er å få saka avgjort så raskt som mogleg. Kravet til 
behandlingstid er i utgangspunktet absolutt. Det er ikkje tilstrek- 
keleg at kommunen berre har starta med saksførebuing i tilkny- 
ting til forslaget innan fristen på seks månader. Lova krev at 
kommunestyret eller fylkestinget må ha teke ”stilling til”  
forslaget innan denne fristen. 
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Det er likevel ikkje krav om at kommunestyret har endeleg 
avgjort saka. Forslag som blir fremma kan gjelde komplekse 
saker med vidtrekkande konsekvensar, der det kan vere krav om 
samordning med til dømes kommuneplan m.m. Det må såleis 
vere tilstrekkeleg at saka er behandla i kommunestyret eller 
fylkestinget og at det er fastlagt ein framgangsmåte for den vidare 
saksgang. 

 
Kommunen eller fylkeskommunen er forplikta til å halde forslag- 
takarane orienterte om avgjerder og tiltak som blir tekne som føl- 
gje av  forslaget, jf. føresegna andre ledd, andre setning. Den 
generelle informasjonsplikta følgjer for så vidt også av forvalt- 
ningslova § 11 og prinsipp om god forvaltningsskikk. I dette ligg 
ikkje at alle som har underteikna eit forslag nødvendigvis skal ha 
personleg tilbakemelding. Kravet i lova må seiast å vere oppfylt 
dersom kommunen eller fylkeskommunen informerer om avgjer- 
der og tiltak på ein formålstenleg måte, vurdert ut frå forholda i 
den enkelte sak. Det må kunne krevjast at forslagtakarane opp- 
gjev talspersonar for forslaget, og det er tilstrekkeleg at desse blir 
informerte. 
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Bakgrunn 
Kommunestyret i Nærøy kommune behandlet i sak nr. 40/17 den 11.05.2017 forslaget til 
privat reguleringsplan for Hagan steinbrudd. Følgende ble fattet i saken:  

"Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 
masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 
Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL §4-2. 
Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskapet for Kolvereid ift. 
Transport dersom planene ikke blir realisert." 

 
Det ble samtidig som behandlingen av reguleringsplanen fremmet ett innbyggerforslag på 
vegne av 406 underskrifter som ble behandlet av kommunestyret på samme møte. 
Innbyggerforslaget var som følgende:  
 

"Vi foreslår at Nærøy Kommune ikke vedtar reguleringsplanen for Hagan Steinbrudd" 
Forsalget begrunnes ut fra at plassering ikke er forenelig med tettstedsutvikling og bolyst. 
Et steinbrudd vil medføre store ulemper i forhold til støv, støy, arealbåndlegging og 
estetikk. Tiltaket er heller ikke konsekvensutredet.  

 
Kommunestyret vedtok i sak nr. 41/17 på samme møte den 11.05.2017 følgende:  

"Kommunestyret vedtar å ta opp behandlingen av innbyggerinitiativ ang. steinbrudd 
Hagan når saken kommer opp til ny behandling".  

 
Nærøy kommune har mottatt konsekvensutredning for Hagan Masseuttak utarbeidet av 
Rambøll og datert til 15.02.2018. Utvalg for drift og utvikling behandlet i sak nr. 39/18 i 
møte den 10.04.2018 at konsekvensutredningen skulle legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. Følgende ble fattet: 

" Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 vedtar Utvalg for drift og 
utvikling at konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd Hagan, datert 15.02.2018 
sendes ut til høring og utlegging til offentlig ettersyn i 4 uker.  

 
Med bakgrunn i at det er gjennomført konsekvensutredning og høring, legges planforslaget 
på nytt frem til endelig behandling.  
 
 
Vurdering 
Siden rådmannens forrige behandling av planforslaget for Hagan Steinbrudd er det 
gjennomført en konsekvensutredning fra Rambøll som har vært ute til høring. Det er 
innkommet innbyggerforslag på at det ikke bør etableres steinbrudd på den aktuelle plassen, 
samt at kommunen har igangsatt rullering av kommunedelplanen for Kolvereid. Det kom 
også noen innspill inn ved forrige behandling etter fristen som ikke ble kommentert. Innspill 
som er kommet siden forrige behandling vedlegges saken i sin helhet og kommenteres. Totalt 
er det innkommet 14 innspill siden forrige behandling i tillegg til innbyggerforslaget. Det er 
kun saksfremlegg fra tidligere behandlinger som er vedlagt saken.  
 
Innkommende merknader  
Merknadene er vedlagt saken i sin helhet. Innspillene og hovedtrekkene i innspillene er 
gjengitt kort under i kursiv. Der det er kommentar til merknadene er de gjengitt under. 
 
- Statens vegvesen 



Statens vegvesen uttalte seg til planforslaget ved forrige høring og stilte krav om 
siktlinjer. Vegvesenet kan ikke se at konsekvensutredning gir grunnlag for å endre 
holdning i denne saken.  

 
- Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen synes det er positivt at kommunen benytter seg av muligheten til å 
gjennomføre en slik utredning som gir et bedre beslutningsgrunnlag. Fylkesmannen 
vurderer kun konsekvensutredningen og har ingen merknader til gjennomfør 
konsekvensutredning. Viser forøvrig til tidligere gitt uttalelser.  

 
- Direktoratet for mineralforvaltning.  

KU svarer på en del av merknadene våre ved høring av planen (datert 23.03.2017) blant 
annet kvalitet på ressursene som skal tas ut, sikring av området og støy. Informasjonen 
som kommer fram av KU må innarbeides i plandokumentene.  

 
- Trøndelag Fylkeskommune 

Viser til sin tidligere uttalelse den 9.3.2017. Der det ble kommentert at det bør legges 
særlig vekt på landskapstilpasning og skjerming av steinbruddet i forhold til omgivelsene. 
Disse forholdene ser ut til å være godt utredet i konsekvensutredningen.  

 
- Kommunelegen i Nærøy Kommune. 

Konsekvensanalysen og ROS-analysen belyser de helsemessige viktigste aspektene som er 
støy og støv. Støynivået ligger under de anbefalte grenseverdiene for de nærmeste 
naboene og langt under grenseverdiene for Kolvereid sentrum. Anlegget vil nok høres i 
småbåthavna og kolvereidvågen selv om støybelastningen er under grenseverdiene.  
Det er viktig at løftet om støvmålinger på de meste utsatte tomtene følges opp og at 
vanning blir igangsatt slik at det ikke blir støvbelastning for de nærmeste naboene.  
Samlet sett er det ingen helsemessige innvendinger mot etablering av Hagan Steinbrudd. 
Tiltaket vil først og fremst påføre de nærmeste naboene støy- og støvbelastning, men 
belastning vil ligge innenfor lovlige grenseverdier. Det vil være en fordel for innbyggerne 
på Kolvereid at tungtrafikken gjennom sentrum reduseres, da både med tanke på støy, 
støv og trafikksikkerhet.  

 
- Kolvereid Vel 

Er bekymret for støv- og støyplager samt trafikksikkerheten i område ved realisering av 
planen som steinbrudd ved Hagasvingen. De ber derfor Nærøy kommune vise til bedre 
konsekvensanalyse for planforslaget enn det som foreligger per i dag. Da et steinbrudd 
kan gi konsekvenser som ikke lar seg reversere i fremtiden. Slik at et slikt prosjekt må 
ikke skade mer enn det gagner.  
 
Kommentar: 
Innspill ble innsendt ved forrige planbehandling og fremlagt i forbindelse med tidligere 
behandling av saken. Innspillet anses som imøtekommet ved gjennomført 
konsekvensanalyse.  

 
- Kolvereid Småbåtforening.  

Et enstemmig styre i Kolvereid småbåtforening anbefaler at det ikke jobbes videre med 
planene om å etablere pukkverk/steinknuseri på finnehøgda. Foreningen har 125 
medlemmer og 130 båter som de frykter at skal bli utsatt for kontinuerlig nedfall av støv. 
Setter sin lit til at de folkevalgt fortsetter å jobbe for at Kolvereid skal være et godt sted å 
bo, med mulighet for å nyte naturen rett utenfor stuedøra.  

 
Kommentar: 



Innspill ble innsendt ved forrige planbehandling og fremlagt til politikerne. Innspillet 
kom etter saken var lagt frem til politisk utvalg og er derfor ikke tidligere kommentert. 
For forholdet til støv vises det til utredning og eget punkt vedrørende problemstillinger i 
saksfremlegget som omhandler temaet.  

 
- Jann Endre Edvardsen  

Mener det er galskap å etablere steinbrudd så nært sentrum og hvor det bor så mye folk. 
Stort sett blir hele Kolvereid utsatt for støv og støy fra dette bruddet. Steinbruddet bør 
legges på baksiden av fjellet, trenger kun 200 meter vei fra industriområdet.  

 
Kommentar: 
I forhold til støv- og støyproblematikk, så vises det til gjennomførte utredninger og eget 
punkt som beskriver støv- og støyforhold i saksfremlegget. Det samme gjelder for 
alternativ plassering.  

 
- Marit Livik 

Mener at konsekvensutredningen fremstiller etablering av planlagt pukkverk i Hagan i 
forhold til 0-alterntivet som feil, da det fremstilles som 0-alternativet med trafikk gjennom 
Kolvereid sentrum som eneste løsning hvis ikke pukkverk blir vedtatt. Mener dette er feil 
og gir et feil bilde, da en avlastningsvei gjennom Ragnhilddalen og til Storbjørkåsen vil 
ta bort massetrafikken gjennom Kolvereid sentrum. Slik at hvis en avlastningsvei 
etableres, så vil ikke en pukkverk i Hagan ha den positive effekten slik det fremkommer 
gjennom konsekvensutredningen. Da står mang igjen med et masseuttak i Hagan som vil 
ha negative konsekvenser i forhold til dagen situasjon, og en mulig fremtidig situasjon. 
Mener også at en avlastningsvei er viktig for å unngå eventuelt økt trafikk gjennom 
sentrum ifbm. etablering av industrihavn og hvis det skulle bli aktuelt med eventuell 
utskiping av stein, noe som vil føre til økt trafikk.   
 
Kommentar: 
Innspillet går ut på at det hvis det blir etableres en avlastningsveg gjennom Ragnhilddalen 
til Storbjørkåsen. Så faller de negative konsekvensene i konsekvensutredningen bort som 
gjelder 0-alternativet. På bakgrunn av dette er vurdert 0-alternativ feil.  
    

- Odd-Arne Urdshals / Bjørn Brækkan 
Konsekvensutredningen som er utarbeidet har lagt mye vekt på redusert trafikk gjennom 
Kolvereid sentrum. Det er positivt hvis det er mulig å kunne redusert tungtrafikken 
gjennom Kolvereid sentrum. På bakgrunn av dette bør det etableres veg fra Grinnavegen 
og til Storbjørkåsen. Noe som bør etableres uavhengig av om det blir pukkverk eller ikke. 
Aktiviteten i Ytre-Namdal med mål om å øke antall arbeidsplasser og befolkningen vil 
føre til økt byggeaktivitet, slik at en avlastningsveg vil være den beste løsningen på sikt.  
Undres på om pukkressursen i Hagan er godt kartlagt og av en slik utstrekning at det kan 
være mulig å komme inn på baksiden av "Hatten" via dagens industriområde? Ved å gå 
inn på den måte vil det være mulig å etablere pukkverk som er mye bedre skjermet mot 
Kolvereid. Det vil også gi positive effekter som redusert trafikk og det vil være mulighet 
for å avsette et enda større område til uttak og lagring av masser. Erfaring med drift og 
etablerte steinbrudd viser ofte at de utvides utover det som opprinnelig var planlagt. Noe 
som også taler for at det bør etableres på nordsiden av "Hatten". Ber derfor politikerne 
og administrasjonen om å ha et langsiktige miljømessig tidsperspektiv i denne saken, 
minst 30 år og på bakgrunn av dette bør alternative plasser og ressurser vurderes nøye 
før det tas en beslutning.  

 
Kommentar:  



Mener det uavhengig av planforslaget bør bygges avlastningsveg fra Grinnavegen til 
Storbjørkåsen da det vil være den beste løsningen på sikt for at distriktet skal nå sine 
vekstmål inne økt bosetning og arbeidsplasser.  
For svar på spørsmål om steinressursen og alternativ plassering så vises det til vedlagt 
steinprøver og beskrivelse av forekomsten, samt egne punkt i saksfremlegget som 
beskriver de forskjellige problemstillinger. 

 
- Steinar Livik 

Konsekvensutredningen (KU) baseres på et ulogisk resonnement for 0-alternativet. Når 
det i KU`en opplyses om at 40.000 tonn stein fra andre steinbrudd må transporteres til 
Storbjørkåsen for videre bearbeiding så er dette ikke forklart. Det vil være en naturlig del 
av prosessen i et hvilket som helst steinbrudd å bearbeide massene til et ferdig produkt 
gjennom knusing og sortering. Strengt tatt vil det kun være stein som skal brukes til 
betongproduksjon som må transporteres til Storbjørkåsen. I tillegg er det i 
konsekvensutredningen ikke diskutert muligheter for å etablere alternativ adkomst til 
Storbjørkåsen. I denne KU kan det se ut som at steinbrudd i Hagan er et positivt tiltak, 
men det er ene og alene på grunn av at det er feil opplysninger om transport gjennom 
Kolvereid sentrum. 
Videre gis det i kommentar til enkeltpunkter i gjennomført KU. (Kort gjengitt i 
saksfremlegget) 
- Kap. 3.2. Mener det er feil ang transportbehov ifbm. bearbeiding. Det er logisk at 

masser vil bearbeides i brudd og ikke må kjøres inn til Storbjørkåsen for bearbeiding 
og lagring. Det er kun masser til betongproduksjon som må kjøres inn til 
Storbjørkåsen, slik at et nytt steinbrudd vil ikke føre til endring av denne situasjonen.  

- Kap. 4. 0-alternaviter beskriver at inntak av masser over Brækkankaia for videre 
bearbeiding i Storbjørkåsen som dagens situasjon og fremhever at det er gunstig med 
nytt steinbrudd. Da det ikke er noen fornuftige årsaker til at massen skal bearbeides i 
Storbjørkåsen blir 0-alternativet feil fremstilt.  

- Kap. 5.1. Mener at bergforekomsten ikke er godt nok dokumentert da det kun 
foreligger en innsend fra tiltakshaver og ikke noe nøytral part. Mener også at 
beskrivelsen i KU vedrørende antall dager steinbruddet vil være i drift er 
markedsavhengig og kan blir større enn det som er skissert gjennom Ku hvis 
markedet etterspør masser. Så fremt reguleringsplan ikke regulerer dette, så vil det 
ikke være noen form for garanti for at bruddet drives mer enn det som er lagt til 
grunn i KU.  

- Kap. 5.2. Utformingen av bruddet ikke er å anse som gryteformet. Da et gryteformet 
brudd vil ha en smalere innkjøring og kun en mindre del vil være synlig. Dette vil en 
kunne være løst med en etablering fra nordøst og latt en større fjellstabb stå igjen mot 
fv. 770. Beskrevet jordvoller mot veg ikke vil kunne være høyere enn ca. 5 meter på 
bakgrunn av stigningsforhold på avsatt område. På bakgrunn av dette vil de ikke 
skjerme godt nok for innsyn eller fange opp støv og støy som er intensjonen med 
vollene.   

- Kap. 5.3. Her opplyses det at masser kan bearbeides i Hagan steinbrudd. Dette er nok 
en riktig opplysning. Fremdeles har man en logisk brist i forhold til de øvrige 
steinbruddene som opplyses å ikke kunne bearbeide steinmasser (Stakkskardet og 
Marøya). Pånytt gjør dette at den påståtte transporten av såkalte ikke-bearbeidede 
masser gjennom Kolvereid sentrum blir selvmotsigende.  

- Kap 6.1 Støvforholdene er vurdert til å være positiv i forhold til dagens situasjon. 
Dagens påståtte transport har logiske brister og vil derfor ikke være sammenlignbar 
med situasjonene etter etablering. Alternativ adkomst vi avlastningsveg er heller ikke 
medtatt som en del av vurderingen i KU.  
Støvflukt fra boring, sprengning, lasting, transport, håndtering og ikke minst lagring 
av masser kan være vesentlig. Det bør arrangeres en befaring i et steinbrudd på en 



tørr vinter- eller sommerdag for å se forholdene. Teknisk er det mulig å vanne, men 
det vil resultere i at en får steinprodukter som er fulle av vann og ikke håndterbar før 
etter en lengre mildværsperiode. De tørre vinterdagen da det hverken er mulig å 
vanne, og at man har en tørr østlig vindretning vil det være en betydelig støvflukt. 
Denne vindretningen vil gå rett mot Kolvereid sentrum som ligger sørvest for bruddet. 
De beskrevne vollene vil i liten grad skjerme bruddet fra omgivelsene.  

- Kap. 6.2. Lastebiltransport gjennom Kolvereid sentrum er uheldig og det bør derfor 
være et mål for Nærøy kommune å etablere en alternativ adkomst til Storbjørkåsen. 
Det blir feil å ikke vurdere et 0-alternativ med alternativ adkomst til Storbjørkåsen. Et 
«riktig» 0-alternativ vil gi et helt annet bilde av de reelle konsekvenser av et 
steinbrudd i nærområdet til Kolvereid. 

- Kap. 6.3. Det sies at Hagan steinbrudd ikke vil ha negative konsekvenser så lenge det 
ikke har støymessige konsekvenser. Støyproblem vil være en ulempe når det er drift, 
mens ulempen med støvflukt vil være kontinuerlig. Det er ikke i driftsplanen gitt noen 
overbevisende forklaringer på at dette hindres på noe vis, annet enn at det er en viss 
avstand til bebyggelse. 

- Kap. 6.4 konsekvensutredningen er basert på feil forutsetninger som gjør at alle 
resultat også blir feil. Det er ingen fornuftige grunner til at produserte steinmasser 
fra et steinbrudd, enten på Marøya eller i Stakkskardet, må transporteres til 
Storbjørkåsen for videre bearbeiding. Min påstand er at argumentasjonen er benyttet 
til å lage et 0-alternativ som gjør at Hagan steinbrudd vil fremstå som mer gunstig 
enn hva det i virkeligheten vil bli! 

 
Kommentar:  
Steinar Livik har flere merknader til konsekvensutredningen som er foretatt. Merknadene 
peker på punkter i konsekvensutredningen han mener er feil og på feile forutsetninger 
som er lagt til grunn ved konsekvensvurderingen. Merknadene fra Steinar Livik går i 
hovedtrekk ut på forhold som flere har kommentert og vil på bakgrunn av dette bli 
kommentert samlet i saksfremlegget under problemstillinger.  
 

- Solveig og Egil Solstad 
Synes det er positivt med lokale initiativ og lokal næringsutvikling i og ved Kolvereid. Det 
er viktig at enkelttiltak ikke fører til at Kolvereid blir mindre attraktiv for bosetning, er 
derfor undrende til plassering av Hagan steinbrudd. Da det vil ligge ved innfarten til 
Kolvereid og neppe vil gi det beste førsteinntrykket tilreisende bør få av Kolvereid. Da 
uttak av fjell som planlagt vil gi en godt synlig og varig bruddkant. Det er også en 
kjensgjerning at uttak av fjell og knusing av fjell medfører både støv og støy. Med en 
beliggenhet på en høyde ovenfor Kolvereid og Kolvereidvågen må dette støvet lande en 
plass.   
Det er knyttet en del usikkerhet til NOVF sine anlegg i området, både høydebasseng og 
vannledning. NOVF er den viktigste "bedriften" i det nye Nærøysundet kommune, ved at 
det leveres vann både til næringslivet og husholdninger. En lengre stans i 
vannforsyningen vil berøre hele den nye kommunen. Det er ingen reservevannkilde, slik 
at konsekvensene av et brudd vil være så store at en bør benytte seg av føre var 
prinsippet og heller prøve å finne en annen plass for masseuttak.  
I konsekvensutredningen legges det alt for stor vekt på effekten av redusert tungtransport 
gjennom Kolvereid sentrum. Det er blir gjort til hovedargument for at masseuttak er 
positivt. En krevende trafikksituasjon på "Bakkan" bør sette fart i planen om veg fra 
Grinnavegen til Storbjørkåsen. Det vil føre til redusert tungtransport gjennom Kolvereid 
sentrum uavhengig av hvor massene kommer fra, samt at det vil gagne transport til 
industriområdet ved slipen på Kolvereid.  
Stiller seg undrende til at steinen/fjellet i uttaksområdet er av en slik kvalitet det er 
vanskelig å finne andre steder i kommunen. Er ikke geologer men, i føgle NGU sine kart 



er det flere områder med samme berggrunn i kommunen. Mulig forekomsten er en viktig 
lokal forekomst, men da er størrelsen på forekomsten viktig å kjenne til. Men det bør 
foretas en nærmere karlegging av forekomsten. Det bør samtidig iverksettes 
arbeid/prosess med å finne alternativ plassering til masseuttak i kommunen, der 
plassering er mindre kontroversiell enn Hagan masseuttak.  
 
Kommentar:  
Innkommet innspill går på flere forhold som flere andre innspill. Det vises derfor til 
gjennomførte utredninger og eget punkt vedrørende problemstillinger i saksfremlegg som 
beskriver forholdene.  
 

- Gro Melgård 
Til kommunestyre møtet den 11.05.2017 ble det levert 400 underskrifter som er mange 
representanter fra innbyggerne. De ønsket ikke et steinbrudd på plasse, samtidig er 
området blitt tatt med i kommunedelplanen for Kolvereid. Ønsket til innbyggerne var en 
boplass uten for mye støy og støvplager. De ble ikke hørt.  
Konsekvensutredning viser til at det blir økt bolyst på Kolvereid som følge av 
steinbruddet og at det blir redusert støy og støv på Kolvereid, samt at trafikkmengden går 
ned. Er skeptisk til at dette kan stemme. Har noen punkt som ønskes besvart.  
1. Er det dokumentert at massene fraktes fra Stakkskardet til Storbjørkåsen for 

bearbeiding? Skjer ikke denne bearbeidingen i stakkskardet?  
2. Hvis vannledning blir skadet, hvor lang tid tar det før Nærøy og Vikna blir uten 

vann? 
3. Vil rystelser føre til flere ras i området? Tilsvarende det som har gått på andre siden 

av vegen tidligere.  
4. Det sies at 80% av massene skal brukes lokalt, hvor lenge blir dette? Å kan det 

etterhvert bli utskiping av masser fra Kolvereid. Hva med trafikken gjennom sentrum 
da? 

 
Kommentar: 
I forhold til innbyggerforslag og 400 underskrifter, så er det kommunestyret som må ta 
stilling til innbyggerforslag. På bakgrunn av det så kommenterer ikke rådmannen dette, 
utover at det er anbefalt fra rådmannen at innbyggerforslaget tas med som et innspill og 
behandles som en egen sak, parallelt med planforslaget.  
1. Det er ikke dokumentert at massene bearbeider i Storbjørkåsen, men det fremkommer 

av KU at det kjøres masser for lagring i Storbjørkåsen. Vedrørende transportbehov så 
vises det til opplysninger i utredninger og vedlagt epost fra Nærøysund Kraftbetong 
23.03.2018. 

2. For forholdet til vannledning vises det til egen utredning og punkt der forholdet er 
beskrevet. 

3. Av kjente "ras" som er gått på andresiden av vegen, er det en bekk som har gravd ut 
terreng og ført til at en mindre del av terrenget har rast ut. Det er ikke registrert 
aktsomhetsområde for skred gjennom NVE sin database i området eller i nærområdet. 
Det er registrert et mindre steinsprang av vegvesenet i Hagasvingen den 05.03.2015.  

4. Det som fremkommer av KU er at 80% av massene skal benyttes vest for 
bruddområdet på aksen Kolvereid-Rørvik, mens øvrige 20% skal benyttes østover. 
Det er ikke opplyst at det skal være eksport eller utskiping fra Kolvereid. Det vil 
imidlertid være marked og etterspørsel som justere slike forhold. 

 
- Vigdis Kutschera 

I konsekvensutredning til Kommunedelplanen for Kolvereid er det anført at området 
allerede er tatt i bruk til pukkverk. Undrer på når det har skjedd og mener det er feil. 
Viser til at så fremt det fortsatt skal kjøres masser fra Stakkskardet til Storbjørkåsen så 



vil ikke trafikkmengden gjennom sentrum reduseres. Da det ikke står i Ku at trafikk fra 
Stakkskardet til Storbjørkåsen skal opphøre.  

 
Kommentar: 
Innspillet er i utgangspunktet gitt til revidering av kommunedelplanen for Kolvereid. 
Men med bakgrunn i at innspillet konkret går på Hagan Steinbrudd vedlegges det saken 
slik at det er kjent ved politisk behandling av steinbruddet.  
Det er riktig at området ikke er tatt i bruk til pukkverk. Det er imidlertid registrert i 
databasen til NGU som en god steinkvalitet på bakgrunn av gjennomført måling. Slik at 
det medfører feil ved KU til kommunedelplanen som beskriver at området er tatt i bruk.  
Hensikten slik det kommer frem fra KU er at det skal reduseres dobbeltranport av masser 
slik det er i dag. Videre skal pukk og steinmasser bearbeides innenfor planområdet slik at 
trafikk gjennom Kolvereid sentrum skal reduseres. Viser til eget punkt i saksfremlegget 
som beskriver trafikkforhold for tiltaket.  

 
Konsekvensutredning: 
Vedtaket i kommunestyret som ba om en konsekvensutredning for planforslaget beskriver 
ikke i detalj hva som ønskes utredet. Følgende forhold er det gjennomført en 
konsekvensutredning for:  

- Støvforhold og luftforurensning 
- Trafikksikkerhet og Trafikkbelastning 
- Fremtidige utbyggingsmuligheter 
- Bolyst og livskvalitet 
- Miljøregnskap 

 
For øvrige utredninger så vises det til vedlagt planbeskrivelse med tilhørende ROS-analyse, 
støyrapport og geoteknisk vurdering for høydebassenget.  
 
Under følger en kort konklusjon for hvert enkelt tema fra Konsekvensutredning gjennomført 
av Rambøll. Konklusjon er uthevet i kursiv. Hvert enkelt punkt er kommentert kortfattet. 
Rådmannen har forhold seg til grunnlaget som er lagt til grunn i KU og de forutsetninger som 
er opplyst gjennom KU. For vurdering av merknader/innspill til KU vises det til en samlet 
vurdering som drøfter de forskjellige problemstillingene planforslaget fører til.  
 
- KU vedrørende: Støvforhold og luftforurensning.  

Forholdet er beskrevet under pkt. 6.3 i konsekvensutredningen. Der følgende er 
konkludert i utredning:  
"Utvikling av Hagan masseuttak har lite å si for fremtidige utbyggingsmuligheter, så 
lenge ikke massetaket har støymessige konsekvenser. Skjerming av bruddet mot Kolvereid 
sentrum er viktig å prioritere." 

 
Kommentar:  
Konsekvensutredning fremhever at fremtidige utbyggingsmuligheter ikke vil bli 
begrenset så fremt tiltaket ikke fører til støymessige konsekvenser, og at støyskjerming er 
viktig for å ikke forringe fremtidige utbyggingsmuligheter. På bakgrunn av KU kan det 
konkluderes med at hvis tiltaket fører til støy og støv, så vil det kunne føre til at 
fremtidige utbyggingsmuligheter forringes. Det er derfor viktig med effektive støy- og 
støvtiltak for at Kolvereid som utbyggingsområde ikke skal forringes 

 
- Ku vedrørende: Trafikksikkerhet og Trafikkbelastning 

Forholdet er beskrevet under pkt. 6.2 i konsekvensutredningen og tilhørende notat, der 
følgende er konkludert i forhold til trafikksikkerhet og trafikkbelastning:   



"Selv med en viss usikkerhet i eksisterende trafikkgrunnlag og gjennomførte beregninger 
vil omfanget på lastebiltransport gjennom Kolvereid sentrum bli redusert som følge av 
etablering av Hagan steinbrudd. En kan forvente at støy, støv og følt utrygghet som følge 
av lastebiltransporten vil bli redusert når Hagan steinbrudd blir etablert. Trafikkmessig 
må Hagan steinbrudd vurderes som et positivt bidrag til et endret trafikkbilde i Kolvereid 
sentrum." 
 
Kommentar: 
Konsekvensutredning fremhever at det er noe usikkerhet i dagens trafikkgrunnlag. Den 
konkluderer med at planforslaget vil legge til rette for redusert trafikkbelastning gjennom 
Kolvereid sentrum ved at dobbelt transport av masser som går gjennom Kolvereid 
sentrum i dag, forsvinner. Ved redusert trafikkmengde av tungtrafikk vil det gi redusert 
støv- og støyplager. På bakgrunn av dette er planforslaget vurdert til å være positivt for 
trafikkbildet på Kolvereid i konsekvensutredning.  

 
- Ku vedrørende: Fremtidige utbyggingsmuligheter 

Forholdet er beskrevet under pkt. 6.3 i konsekvensutredningen. Der følgende er 
konkludert i utredning:  
"Utvikling av Hagan masseuttak har lite å si for fremtidige utbyggingsmuligheter, så 
lenge ikke massetaket har støymessige konsekvenser. Skjerming av bruddet mot Kolvereid 
sentrum er viktig å prioritere." 
 
Kommentar: 
På bakgrunn av KU kan det konkluderes med at hvis tiltaket fører til støy og støv, så vil 
det kunne føre til at fremtidige utbyggingsmuligheter forringes. Det er derfor viktig med 
effektive støy- og støvtiltak for at Kolvereid som utbyggingsområde ikke skal forringes 

 
- Ku vedrørende: Bolyst og livskvalitet 

Forholdet er beskrevet under pkt. 6.4 i konsekvensutredningen og tilhørende notat, der 
følgende er konkludert i forhold til bolyst og livskvalitet:   
"Samlet vurderes konsekvensen til å være positiv for bolyst og livskvalitet. I første rekke 
skyldes dette at dagens transport av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra 
Storbjørkåsen gjennom Kolvereid sentrum blir betydelig redusert. Dette vil føre til en 
betydelig bedre situasjon for de som bor på denne strekningen både når det gjelder 
trafikk, støv og støysituasjonen." 
 
Kommentar: 
Det å vurdere bolyst og livskvalitet er ikke lett. Bolyst og livskvalitet er sammensatt av en 
rekke faktorer og forhold, som jobb tilgang, miljøverdier samt støv og støy for å nevne 
noe. Utredningen konkluderer med at bolysten på Kolvereid øker som følge av 
steinbrudd, det er da særlig lagt vekt på at dagens trafikk til og fra Storbjørkåsen blir 
redusert. Ser man bort i fra eventuelt redusert trafikk, så fremkommer det i ikke 
momenter som tilsier at bokvaliteten øker, ei heller reduseres under forutsetting av at 
nødvendig tiltak blir iverksatt.  
 

- Ku vedrørende: Miljøregnskap 
Forholdet er beskrevet under pkt. 6.5 i konsekvensutredningen og tilhørende notat, der 
følgende er konkludert i forhold til miljøregnskap.  
"Verdien av reduksjon av klimagassutslipp er vurdert som stor i forhold til 0-alternativet. 
Omfanget av klimagassreduksjonen er høys sannsynlig relativt liten i forhold til 
kommunens totalet mål om utslippsreduksjon."  

 
Kommentar:  



Ved en reduksjon av transportbehovet av kjøretøy med fossilt brennstoff vil 
klimagassutslipp gå ned. På bakgrunn av dette er det konkludert med at tiltaket er positivt 
for miljøregnskapet, selv om at det i en total vurdering gir minimalt med effekt.  

 
Problemstillinger.  
Det er flere problemstillinger som har gått igjen i innspillene til konsekvensutredningen. På 
bakgrunn av dette er punktene valgt kommentert samlet. I kommentarene er det lagt til grunn 
de innspillene som er kommet og en faglig vurdering av kommunen. 
 
- Støv  
Det er mange som frykter at det skal bli støv fra steinbruddet. Det er gjennom 
planbeskrivelsen beskrevet tiltak som vanning og utforming av bruddet med tilhørende 
skjerming som avbøtende tiltak for å redusere støvmengden fra steinbruddet. Gjennom 
utredningen og planbeskrivelsene vises det til at bruddet ikke skal ha støvutslipp som er 
høyere enn krav fastsatt i forurensingsforskriften. Kapitel som gjelder drift av masseuttak er 
vedlagt saksfremlegget.  
Støv som oppstår ved bearbeiding og knusing av steinmasser vil det være enklere å 
gjennomføre effektive tiltak mot ved vanning, selv på vinteren. Viser da til krav i 
forurensningsforskriften ved at det utstyr skal utstyres med dyser beregnet for bruk ned til -10 
°C. Det vil være større utfordring ved å begrense støv fra hauger med ferdig bearbeide 
masser, da vanning av hauger med ferdig masse om vinteren vil føre til at de kan fryse og bli 
vanskelig å benytte. Gjennom KU er det beskrevet at snølag over massene om vinteren vil 
kunne føre til at støvflukt reduseres. Videre står det i forurensingsforskriften at "Åpne lager 
av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann for å hindre 
støvflukt" Slik at tiltakshaver må påregne å måtte vanne masser hvis det fører til støvflukt på 
tørre vinterdager som overskrider grenseverdier.  
I forhold til støv så konkluderes det med at tiltaket sannsynlig vil kunne føre til noe lokalt 
støv, men at støvmengden ikke skal være høyere enn krav fastsatt etter 
forurensingsforskriften. Det foreslås videre at avsnitt vedrørende støv i 
forurensingsforskriftens kapitel 30-4 tas inn i planbestemmelsene for å fremheve viktigheten 
av de, samt at kommunen selv kan føre tilsyn og gi pålegg etter plan- og bygningsloven hvis 
de ikke følges. Det er Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet etter Forurensingsloven.   
 
- Støy.  
Det er mange som frykter at det skal bli mye støy fra steinbruddet. Det er som en del av 
plandokumentene utarbeidet en støyrapport utarbeidet av Siv.ing. Bjørn Lian den. 
03.11.2016. Støyvurdering som er utarbeidet viser at ingen boliger kommer innenfor verken 
rød eller gul støysone. Videre er det fremhevet gjennom konsekvensutredning utarbeidet av 
Rambøll at det er viktig for utbyggingsmuligheter på Kolvereid at områder ikke utsettes for 
støy fra steinbruddet og at det derfor må gjøres effektive støytiltak. Drift av steinbruddet vil 
være underlagt forurensningsforskriften, slik at hensynet til støy skal bli ivaretatt ved driften. 
I støyrapporten er det tatt høyde for at finknuser, grovknuser og sikter går samtidig. 
Beregningen er veldig konservativ med de høyeste støynivåene, minst demping og strengeste 
krav. Det er også tatt hensyn til impulslyd ved støyberegning, da ved bruk av meisel. 
Støyrapport viser til at beregningen skal være på sikker side av kravene. 
Steinbrudd vil uansett føre til støy i forhold til 0- alternativet som er ikke steinbrudd. 
Støyrapport viser at ingen boliger kommer innenfor verken rød eller gul sone, noe som er 
samme grunnlag som ble akseptert ved behandling av reguleringsplanen for Valmyra 
Motorpark. Med bakgrunn i at støyrapport er en teoretisk beregning så foreslår rådmannen at 
det presiseres gjennom planbestemmelsene at drift av steinbruddet skal tilpasses slik at ingen 
boliger kommer innenfor gul sone ved drift av steinbruddet.  
Utvalg for drift og utvikling foreslo i sak nr. 38/17 å sette driftstiden til kl 07.00 til kl. 19.00 
på hverdager, og kl 07.00-17.00 på lørdager. Helligdager og søndager skal det være stengt. 



Forslagstiller har beskrevet gjennom konsekvensutredning at det vil være behov for drift i ca. 
3 måneder i løpet av året ved steinbruddet. Med bakgrunn opplysninger fra forslagstiller om 
at det er beregnet drift til ca. 3 måneder i året, vil rådmannen tilrå at driftstiden kan skjerpes 
ytterligere. Det foreslås derfor at den settes til kl 07.00 til kl 19.00 på hverdager. Helger og 
helligdager tillates det ikke drift innenfor bruddet.  
I forhold til støy og gjennomførte støyutredinger så kan det konkluderes med at ingen boliger 
skal komme innenfor gul eller rød støysone. Ved at driftstid reduseres slik at det ikke er drift 
i helger, men kun på hverdager (mandag-fredag) mellom klokken 07.00 og 19.00, så vurderes 
det at steinbruddet ikke vil føre til skjemmende støy for beboere på Kolvereid. Selv om det 
må påregnes at det i perioder i løpet av dagen kan høres at det er et steinbrudd i området. 
 
- Steinressurs/kvalitet og alternativ plassering  
Flere innspill går på steinkvaliteten og omfanget av steinkvaliteten og som mener det bør 
foretas en nærmere kartlegging av forekomsten. Blant annet få den kartlagt på andre siden av 
"Hatten" for å avdekke om det kan etableres brudd der. Da et brudd på den siden ikke vil 
være synlig fra Kolvereid sentrum og vil kunne ha inn- og uttransport gjennom dagens 
industriområde.  
Kommunen har gjennom revidering av kommuneplanens arealdel foretatt en enkel 
kartlegging sammen med NGU av potensielle mulige områder for steinbrudd rundt om i 
kommunen, uten at det ble avdekket noen området som har bedre steinkvalitet enn det som er 
lagt til grunn for planforslaget. Det er ikke foretatt noen egen steinprøver på andre siden av 
"Hatten" 
Kommunen må forholde seg til den rapporten som er vedlagt og følger planforslaget selv om 
innhentingen av steinprøve er gjennomført av oppdragsgiver. NGU viser også til denne 
steinprøven ved sin rapport. Det er på bakgrunn av dette ikke foretatt noen kartlegging av 
forekomsten utover det som er vedlagt planforslaget. Kommunen må uavhengig av 
alternative muligheter for steinbrudd andre plasser behandle foreslått planforslag. Etter 
dagens kunnskapsgrunnlag foreligger det ingen andre plasser med tilsvarende steinkvalitet.  
 
- Avlastningsveg. 
Det er flere innspill som går på at det bør etableres en avlastningsveg fra Grinnavegen til 
Storbjørkåsen og at en slik avlastningsveg vil ha samme positive konsekvensens for 
Kolvereid som det konkluderes med gjennom KU. Dette med bakgrunn i at all tungtrafikken 
gjennom Kolvereid og til Storbjørkåsen, og industriområdet ved Moen slip, vil kunne kjøre 
utenfor Kolvereid sentrum. En avlastningsveg mellom Grinnavegen og Storbjørkåsen er 
inntegnet i forslag til kommunedelplan for Kolvereid og vil uten tvil kunne fungere som et 
godt alternativ til dagens tungtrafikk gjennom sentrum. Det er per i dag ikke vedtatt noe 
bygging av veg eller noen kostnadsramme på en slik veg, slik at foreslått veg vil være langt 
frem i tid. En slik veg hører hjemme på et overordnet plannivå som kommunedelplan og kan 
ikke legges vesentlig vekt ved vedtak av en enkelt reguleringsplan.  
 
- Trafikk og trafikkbelastning. 
Konsekvensutredning har lagt stor vekt på at planforslaget vil redusere trafikkmengden 
gjennom Kolvereid sentrum, da det er opplyst av tiltakshaver at de kjører en del 
dobbeltransport av masser i dag. Ved at det kjøres inn maser for lagring/bearbeiding i dag 
som senere kjøres ut ved behov. Denne trafikken vil forsvinne ved etablering av Hagan 
steinbrudd. Transport av masser til betongproduksjon i Storbjørkåsen vil uansett måtte kjøres 
gjennom Bjørkåsvegen ettersom det ikke finnes alternative veier.  
Det er gjennom Ku vist til at det er en viss usikkerhet i trafikkgrunnlaget. I saken er det lagt 
tilgrunn opplysninger i KU, samt det vises til epost datert 23.03.2018 fra Nærøysund 
Kraftbetong som beskriver mengden som kjøres inn og ute til Storbjørkåsen.  



Det som er viktig å poengtere når det gjelder trafikk, så er det ikke noe kommunen har 
mulighet til å styre gjennom vedtak av reguleringsplaner. Det beste styringsverktøyet 
kommunen har når det gjelder trafikk er gjennom skilting og etablering av nye veger, slik 
som beskrevet avlastningsveg fra Grinnavegen til Storbjørkåsen. 
Det er gjennom KU beskrevet at det vil bli kjørt ca. 2000 lastebillast fra steinbruddet i løpet 
av året. 80% av denne trafikken er beregnet å må kjøre vestover, mens 20% av trafikken skal 
østover. Trafikken vil da følge Fv. 770. Isolert sett kan nok steinbruddet til noe økt trafikk, 
men da på Fv.770 og ikke gjennom Kolvereid sentrum via Bjørkåsvegen. En trafikkvekst på 
Fv.770 må uansett kunne påregnes blant annet gjennom vedtatte planer om økt 
laksetransporten fra distriktene. Men greier steinbruddet å redusere trafikken gjennom 
Kolvereid og da særlig Bjørkåsvegen, så vil det være et positivt tilskudd til trafikkbildet.  
 
- Vannledning og høydebasseng.  
Forholdet til hovedvannledninger og høydebassenget har vært diskutert med enhet for 
kommunalteknikk som har ansvaret for drift av Nærøy og Vikna fellesvassverk. Det er for 
reguleringsplanen utearbeidet et notat av Rambøll, Hagan steinbrudd. Vurdering av 
rystelser fra drift av steinbrudd, hvor forholdene til rystelser fra drift av steinbrudd er lagt til 
grunn.  
Det er vurdert av enhet for kommunalteknikk at en konsekvens for vannleveransen er størst 
hvis det blir brudd på hovedvannledningen. Ved eventuelle rystelser som fører til skade på 
høydebasseng, så vil det kunne føre til at det oppstår sprekker i høydebassenget, noe som 
fører til lekkasjer og at det må gjennomføres utbedringstiltak. Vannkapasitet vil kunne 
opprettholdes ved å pumpe vannet gjennom høydebassenget. Ved et brudd på 
hovedvannledning vil det være kapasitet i ca. 24 timer ved å benytte kapasitet i øvrige 
høydebasseng. Slik at for å opprettholde leveranse, må et eventuelt brudd være utbedret innen 
24 timer. Dette gjelder for alle brudd på aksen mellom Kolvereid og Rørvik, slik at alle brudd 
vil være like kritiske.  
Det er anbefalt i utredning at det utarbeides en tilstandsvurdering av høydebassenget og på 
bakgrunn av tilstandsvurderingen vil det fastsettes grenseverdier for tillate rystelser. For å 
ivareta høydebasseng på en sikrest mulig måte, er det forslag i bestemmelsen på at eier av 
høydebasseng fritt kan sette strengere krav enn hva anbefalinger legger opp til.  
Nærøy kommune skal ha tilgang til loggført data, samt sette grenseverdier for tillate rystelser. 
Det anbefales at rystelsesmåler er i drift under hele driftstiden for bruddet, med bakgrunn i at 
høydebassenget er et viktig og sårbart objekt. Rystelsesmåler bør hjemles i planbestemmelser, 
kostnader og drift av målerne tas inn som en del av driften av steinbruddet og skal belastes 
tiltakshaver. Det bør samtidig inngås en skriftlig og juridisk avtale mellom Nærøy kommune som 
anleggseier og tiltakshaver som sikrer at grenseverdier opprettholdes og sikrer kompensasjon hvis 
det oppstår skader og må gjøres utbedringer som følge av drift av steinbrudd. En slik avtale må 
på plass før et brudd kan igangsettes og er foreslått hjemlet i planbestemmelsen.   

I eksisterende ledningsnett har flere brudd oppstått ved trykkstøt. Ledningen som ligger 
nærmest bruddet vil være i en avstand på ca. 70 meter og består av PVC. Utredninger 
konkluderer med at rystelser fra steinbruddet ikke vil føre til skader på vannledning. Dette 
begrunnes med at sprengningen vil skje på et høyere nivå og starte med grunne salver helt til 
avstander til vannledningen er over 100 meter.  
Konsekvensen ved et brudd på hovedvannledningen vil være store, ettersom det berøre store 
deler av vannleveransen til innbyggerne og næringslivet i Ytre-Namdal. Det er videre angitt 
at risikoen for brudd er liten. Ved å gjennomføre kontinuerlige målinger og at anleggseier 
kan sette tillate grenseverdier for tillate rystelser gjennom juridiske avtaler som forsikrer at 
høydebasseng blir ivaretatt anses risiko til å være akseptabel.  
 
- Forhold til kommunedelplan for Kolvereid og rullering av kommunedelplan. 



Områder er i dagens arealplan for Kolvereid avsatt til LNF og planforslaget er dermed ikke i 
samsvar med kommunedelplanen. Nærøy kommune jobber med rullering av 
kommunedelplanen for Kolvereid, i forslaget som er lagt ut til høring/ettersyn er området 
merket med formålet «masseuttak». I forbindelse med dette arbeidet har det blitt utarbeidet 
en konsekvensutredning av Norconsult på overordnet plannivå. Denne utredninger har 
konkludert med at forslaget til uttaksområde tas med i kommuneplanen. Begrunnelsen for 
dette er følgende:  

"I tråd med hovedmål i kommuneplanens arealdel om å sikre bruk av naturressurser. 
Området er allerede tatt i bruk til pukkverk og avmerket som uttaksareal for 
pukkressurser i ressurskart på NGU. Det foreligger for øvrig forslag til reguleringsplan 
for området." 

 
Ressurskart til NGU viser at områder har en viktig bergverks ressurs. Det stemmer ikke at 
området er tatt i bruk til pukkverk, men igangsatt planarbeid for området med formål å drive 
pukkverk. Utvalget for drift og utvikling har vedtatt at området skal være en del av 
kommunedelplanen når den skulle ut på høring og ettersyn.  
 
- Forholdet til kommunens samfunnsplan 
Nærøy kommune har gjennom sin samfunnsplan vedtatt følgende mål under pkt. 6: "Nærøy 
kommune skal utvikle en målrettet arealbruk som gir attraktive arealer for næringsetableringer 
og bosetting" Det er videre beskrevet at "Det skal legges til rette for at det utvikles attraktive 
bomiljø" og "Det skal utvikles industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet 
har. Spesielt skal man sikre at det er tilstrekkelig arealer i Nærøysundområdet som dekker 
potensialet i dette området."  

Så fremt etablering av et steinbrudd fører til at bomiljøer blir mindre attraktive, så vil tiltaket 
være i konflikt med formålet i samfunnsplanen til Nærøy kommune. Det fremkommer 
gjennom konsekvensutredningen, med de avbøtende tiltakene, og plandokumentene at 
steinbruddet ikke vil ha noen spesiell innvirkning at bomiljøet på Kolvereid. Selv om dette er 
vanskelig å få eksakte fakta på, må rådmannen forholde seg til dette. Planen dekker målet 
med næringsetablering.  
 
Bestemmelser 
Kommunen kan gjennom reguleringsplan i nødvendig utstrekning fastsette bestemmelser til 
arealformål og hensynssoner. Kommunen har blant annet mulighet til å sette krav om at: 
"grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt 
tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet 
for å forebygge eller begrense" jfr. §12-7pbl.  
Sammen med planforslaget er det vedlagt forslag på bestemmelser. «Planbestemmelser 
Hagan steinbrudd 28.03.2018» Det er foreslått noen endringer på bestemmelsene iht. 
vurderinger i saksfremlegget samt videreført endringer fra forrige behandling. Alle endringer 
er fremstilt i rødt, der utgående tekst er overstrøket med rød farge, ny tekst er rød og øvrig 
tekst er sort og uendret.  
 
Plankart 
Ved forrige behandling kom Direktorater for mineralforvaltning med innspill om at det bør 
legges inn hensynssone for gjerder. Det stilles som vilkår at plankart oppdateres iht. innspill 
fra Direktoratet for mineralforvaltning, tilsvarende som forslag ved forrige behandling.  
 
Konklusjon 
Rådmannen ser at slike anlegg, som steinbrudd, vil være krevende å plassere såpass nært et 
sentrum med sentrumsfunksjoner og boligbebyggelse. Tiltaket vil med stor sannsynlighet 
være merkbart for Kolvereid. Det kommer ikke tydelig frem i fremlagte plandokumenter at 
dette vil gi Kolvereid en stor positiv effekt, ei helle negativ.  



I denne saken er det utarbeidet en KU, hvor flere avbøtende tiltak er lagt til grunn for at 
tiltaket skal være gjennomførbart. Det skal være mulig å drifte et steinbrudd ved Hagan ved 
at nødvendig kompenserende tiltak gjennomføres. Som kompenserende tiltak kan det nevnes 
støyvoller, bestemmelser om støy, vanning mot støv, vegetasjonsskjerm og redusert driftstid. 
Planforslaget vil lage et synlig sår i landskapet, men gjennom driftsplanen skal det avsettes 
midler til tildekking av uttaket og sikre at arealet blir istandsatt på en god måte.  
Negative faktorer som taler mot steinbrudd er at et nytt område tas i bruk i nærheten til 
Kolvereid og legge restriksjoner på videre arealutvikling av området, i en driftstid på 30 år. 
Drift vil tilføre lokalt støy (gul og rød sone iht. støyrapport) og støv, slik at annen etablering i 
området vil kunne være vanskelig å realisere.  
I forhold til konsekvenser for høydebasseng og vannledning, er det gjennomført vurderinger 
med tanke på rystelser. Det må gjennomføres en tilstandsvurdering før sprengninger i 
området kan tillates og monteres rystelsesmålere som er i drift hele driftsperioden. Videre må 
det på plass en juridisk avtalte som sikret hensynet til høydebassenget og vannledningen før 
drift kan igangsettes. 
 
Det vil antagelige være plasser i kommunen der et steinbrudd fører til ett lavere 
konfliktnivået med tanke på plassering i forhold til eksisterende bebyggelse. Rådmannen 
vektlegger i denne saken målsetninger gjennom arealplanarbeidet om på å finne område som 
er egnet for mineralutvinning, kunnskapen om utnytting av god steinkvalitet, at planforslaget 
isolert sett ikke fører til vesentlige negative faktorer, for Kolvereid, da med de avbøtende 
tiltakene som fremkommer i KU. I tillegg vil planen gi rom for utvikling av nye attraktive 
arealer og næringsaktivitet. Med bakgrunn i dette tilrås det at planforslaget vedtas som det 
foreligger med de presiseringer i bestemmelser som er foreslått. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsplan «Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  
- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  
Planbestemmelser datert. 28.03.2018 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 29.05.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling fikk 2 stemmer, mot 5 stemmer. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Utvalget godkjenner ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommunestyre vedtar ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
Begrunnelse: 
Plassering av steinbruddet er ikke forenlig med bolyst, trivsel, estetikk og ulemper i 
form av støv og støy, samt plasseringen av et steinbrudd så nært høydebassenget. 



 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Mildrid Finnehaug sitt 
forslag, så ble Finnehaug sitt forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 4 stemmer for 
rådmannens forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
Begrunnelse: 
Plassering av steinbruddet er ikke forenlig med bolyst, trivsel, estetikk og ulemper i 
form av støv og støy, samt plasseringen av et steinbrudd så nært høydebassenget. 
 
 
 
 
 





Nærøy kommune 

 
   

 
REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR HAGAN STEINBRUDD 
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 00.00.2017 
 

Forslagsstiller: Nærøysund Kraftbetong v/Jørn Otto Røed 
Utarbeidet av: Trønderplan v/Erlend Gystad 
Planforslagets dato: 24.01.2017 
Nasjonal planid: 
Bestemmelser datert:  

 
28.03.2017 

 

§ 1 GENERELT 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for steinbrudd innenfor det definerte planområdet. 

§ 1.1 Planens avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på plankartet. 
Totalt er planområdet på ca. 56 daa, hvorav selve bruddet utgjør ca. 38 daa. 

§ 1.2 Planformål 

Innen planområdet er arealene regulert til følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL 2008 § 12-5 Nr.1) 

 Steinbrudd og masseuttak (BSM, sosikode 1201) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.2) 

 Veg (SV, sosikode 2010) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT, sosikode 2018) 

 
Grønnstruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.3) 

 Vegetasjonsskjerm (GV, sosikode 3060) 
 
Hensynssoner (PBL 2008 § 12-5) 

 Frisikt (H140, sosikode 140) 
  



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Flytting av rein 

Støyende arbeid i steinuttaket skal innstilles når det skal flyttes rein forbi området. 

§ 2.2 Kulturminner 

 
Ved funn av kulturminner under arbeidet skal meldes til kulturminnemyndigheten, og tiltakshaver 
skal stanse arbeidet, jf. Kultur-minneloven § 8.2. Dette gjelder også samiske kulturminner.  

§ 2.3 Driftstid 

Driftstid settes til 07.00-23.00 for hverdager. 07.00-19.00 for lørdager. Helligdager og 
søndager skal det ikke være drift.  

Driftstid settes til 07.00-19.00 for hverdager. Lørdager, helligdager og høytidsdager 
tillates det ikke drift.  

§ 2.4 Støy  

Grenseverdier i veileder T-1442 «retningslinjer for behandling av støy i arealplaner» 
gjøres juridisk bindende.  

Grenseverdier fastsatt i veileder T-1442 «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplaner» skal legges til grunn. Støy fra steinbruddet skal ikke føre til at noen 
bebyggelse utenfor planområdet kommer innenfor støysone definert som gul eller 
rød. Det skal kunne dokumenteres ved målinger at grensekrav overholdes. 

§ 2.5 Støv 

§ 2.5.1 Ved støvende arbeid skal det vannes. Grenseverdier for utslipp av støv skal 
ikke overskride grenser etter forurensningsloven. Dette skal kunne 
dokumenteres. 

§ 2.5.2 Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra 
all støvende Aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring. 

§ 2.5.3 Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å 
dempe støving mest mulig. 

§ 2.5.4 Annet prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett 
konstruksjon med avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et 
automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser 
beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport. 

§ 2.5.5 Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes 
med vann for å hindre støvflukt. 

§ 2.5.6 Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. 
Virksomheten skal kunne dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er 
risikovurdert med tanke på miljøskade. 

§ 2.6 Forhold til høydebasseng og vannledning 

Det skal monteres rystelsessensorer som registrer og loggfører rystelser ved 
sprengning. Eier av høydebassenget skal sette grenseverdier for tillate rystelser, det 
kan settes strengere krav en anbefalinger. Grenseverdier bør gjennomgås å vurderes 
1 gang pr år. Tilstanden til høydebassenget og vannledningen skal legges til grunn 
ved endringer. Kostnader ved drift av rystelsessensorer tas med som en del av driften 
av steinbruddet. Forholdet ved drift av steinbruddet opp mot konsekvenser for 



høydebasseng og vannledning, skal sikres gjennom en juridisk avtale mellom driver 
av bruddet og eier av høydebasseng. 

§ 2.7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 2.7.1 Støyvoll av avdekkingsmasser mot Fv.770 skal etableres før ordinær drift ved 
bruddet kan starte. 

§ 2.7.2 Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for vanning før knusing innenfor 
planområdet igangsettes. Ved nedgravd vanntank.  

§ 2.7.3 Ved avslutning av bruddet, skal det utarbeides en reguleringsplan for 
etterbruk. Fortrinnsvis til industri eller næring.  

§ 2.7.4 Før drift av bruddet igangsettes skal det gjøres en tilstandsvurdering av 
høydebassenget og settes grenseverdier for tillate rystelser. iht. pkt. § 2.6.  

§ 2.7.5 Før ordinær drift av bruddet kan starte skal det opparbeides tilstrekkelig 
lagerplass for lagring og knusing av masser innenfor bruddområdet. Dette skal 
også fremgå av driftsplan.  

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak (BSM) 

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.  
a) Innenfor området kan det drives masseuttak, lagring, knusing og sortering av masser. Det 

tillates også etablert annen industri basert på behandling av sprengt stein og jord. 
b) Drift av masseuttaket skal til enhver tid følge driftsplan godkjent av Direktoratet for 

mineralforvaltning.  
c) Masser tillates tatt ut ned til kotehøyde +108 m. 
d) Steinbruddet skal gjerdes inn med gjerder som er høye nok til å stenge reinen ute fra 

anlegget. For øvrig skal steinbruddet følge sikringstiltak angitt i driftsplan. 
e) Det tillates oppført midlertidige bygninger og anlegg i forbindelse med driften av uttaket. 

Disse skal fjernes senest ett år etter avsluttet drift. 
f) Uttaket skal istandsettes forløpende og tilbakeføres til skogbruksområde. Etter endt uttak 

skal området være istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan. Istandsetting skal skje 
senest ett år etter avsluttet drift. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 Veg (SV) 

Arealet er regulert til adkomstveg for masseuttaket. 

§ 4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1 – SVT2) 

Annet vegareal – tekniske anlegg (grøft/snøopplag/skjæring) omfatter sonen mellom fv770 og 
vegetasjonsskjerm (GV). Arealet er offentlig formål (angis med prefiks o_ foran kode i plankartet). 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

Området skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte som 
skjerm mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor vegetasjonssonen skal det være mest 
mulig vegetasjon og skog. Området tillates brukt som lagerområde for avdekkingsmasser. Mot Fv. 
770 tillates det etablert støyvoll innenfor området.  



 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 Frisiktsone (H140_1 – H140_2) 

Det er regulert inn en frisiktsone (H140) med utstrekning 4 x 115 meter. Dette arealet skal være 
fri for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over hovedvegens nivå. 
 

§ 6.2 Gjerder 

Innenfor området skal det etableres hensiktsmessig sikringsgjerde. Gjerde skal etableres slik at 
personer ikke kommer inn på området å blir utsatt for unødig fare.   
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Det har pågått dialog mellom kommunen og tiltakshaver i flere år for å finne egnet areal for 
steinbrudd. Mange ulike alternativer er vurdert og forkastet. Finnehøgda på Hagan er vurdert av 
forslagsstiller til å være en gunstig plassering for etablering av steinbrudd. 

1.2 Formål med planarbeidet 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt steinbrudd.  
 
Planen fremmes som en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3. 
 
Planen er vurdert av kommunen etter forskrift om konsekvensutredning. Planen omfatter ikke tiltak 
vist i forskriftens vedlegg I. Planen er på bakgrunn av dette vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning.  
 
Planen er vurdert av kommunen etter PBL § 4-1 til å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
ettersom reguleringsplanen ikke er i tråd med gjeldende arealplan. Det er derfor utarbeidet, 
kunngjort og fastsatt planprogram.  
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Områdets beliggenhet 
Hagan Steinbrudd er et planlagt nytt masseuttak og har beliggenhet nord for fv770 på Hagan i Nærøy 
kommune, ca. 1,5 km nordøst for Kolvereid sentrum (se Figur 1). 
 

 
 Oversiktskart, planområdet. 

2.2 Planstatus 

Gjeldende arealplan for planområdet er kommunedelplan «Kolvereid», vedtatt 17.11.88 (se Figur 2). 
Arealet innenfor planområdet er i kommunedelplanen avsatt som LNF-område.  
 

  
 Utsnitt fra kommunedelplan «Kolvereid», vedtatt 17.11.88. 
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Revisjon av kommunedelplan for Kolvereid ble startet i 2012, men planforslag er foreløpig ikke lagt 
fram. Ferdig utkast vil forhåpentligvis være klart i løpet av høsten 2016. 

2.3 Eiendomsforhold 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor eiendommen gnr/bnr 62/2. Grunneier er Oddrun Hagan. Det 
er inngått avtale med grunneier om rettigheter til uttak av masser. 

2.4 Dagens arealbruk 
Planområdet er i dag utmark og er skogbruksområde. Størsteparten av skogsområdet er registrert 
med til lav bonitet eller uproduktiv skog. Mindre arealer er registrert som skrinn fastmark eller skog 
med middels bonitet. 
 

 
 Database gårdskart, NIBIO. 

 
Like nord for planområdet har Nærøy og Vikna Fellesvassverk høydebasseng. 
 
Nærmeste bebyggelse er høydebassenget til Nærøy og Vikna Fellesvassverk 61/22 (basseng ca. 175 
meter fra nærmeste bruddkant), boligeiendom 62/415 (bolig ca. 225 meter fra nærmeste bruddkant) 
og boligeiendom 62/109 (bolig ca. 260 meter fra nærmeste bruddkant). For alle de tre eiendommene 
ligger steinbruddet skjult bak eksisterende terrengformasjoner.  
 

 
 3D-utsnitt, nærmeste bebyggelse (fra Norkarts kartinnsynsverktøy). 

 
Videre sørvest er det ca. 500 meter til nærmeste boliger i Haganvika og mot nordøst er det ca. 600 
meter til nærmeste bolig. 
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2.5 Landskap og naturmangfold 

Nedre del av bruddet er forholdsvis flatt med ca. 3 meter dyp myr. Over dette partiet stiger terrenget 
forholdsvis bratt (1:1,5 – 1:2) i ei skogkledt li oppover mot fjellet «Hatten» (213 moh). Se 3D-utsnitt 
av området i Figur 5 og Figur 6. 
 

 
 3D-utsnitt over området (fra Norkarts kartinnsynsverktøy) 

 

 
 3D-utsnitt over området (fra Norkarts kartinnsynsverktøy) 

 
Det er iht. naturmangfoldloven § 8 sjekket i miljøstatus.no om tiltaket berører registrerte prioriterte 
eller truede arter, verneområder og utvalgte eller viktige naturtyper. Det er ingen registreringer i 
eller i nærheten av planområdet. Søk i kartinnsynsløsningen fra miljostatus.no viser ingen registrerte 
rødlistearter eller viktige naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet. 
 
Planområdet har en naturtype som er vanlig for området og som det finnes store tilsvarende arealer 
av i regionen. 

2.6 Reindrift 

2.6.1 Årstidsbeite 

Planområdet er del av Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn) reinbeitedistrikt, og området 
brukes primært til vinterbeiter.  
 
I følge Distriktsplan 2015 – 2019 er vinterbeitene på kysten og på innlandet normalt gode på grunn 
av at distriktet har tilpasset reinantallet etter tilgangen på vinterbeite. Primært benytter distriktet 
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vinterbeitene på kysten, men i enkelte år da klimatiske forhold tilsier det er det nødvendig å skjerme 
vinterbeitene på kysten ved å benytte fjellbeiter også om vinteren. Kystnære vinterbeiter er spesielt 
viktig når vinterbeitene låses av is på fjellet andre steder i distriktet. 
 
En befaring av området sammen med reindriftsnæringen tilsier at dette i utgangspunktet er et godt 
beite. Verdien som beiteland blir noe redusert som følge av stor menneskelig aktivitet i nærområdet, 
ettersom området ligger nær Kolvereid sentrum.  

2.6.2 Flytting av rein 

Nord for planområdet er det registrert flyttlei som går fra nordøst mot sørvest (se Figur 7). Flyttleia 
benyttes for å drive rein mellom beitene. 

 
 Flyttlei (reindrift.no) 

2.7 Kulturminner 
Søk i kartinnsynsløsningen fra miljostatus.no viser ingen registrerte automatisk freda kulturminner 
innenfor eller i nærheten av planområdet. 

2.8 Samferdselsanlegg 
Fv770 langs planområdet har fartsgrense 80 km/t og har i dag ingen registrerte avkjørsler til 
planområdet. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er registrert til 1230, med 15 % tung trafikk. 

2.9 Teknisk infrastruktur 

Hovedvannledning fra Nærøy og Vikna Fellesvassverk passerer området på nedre side av fv770, og 
kommer derfor ikke i konflikt med tiltaket (se Figur 8). Tiltaket vil heller ikke komme i konflikt med 
høydebassenget da bruddet ligger for langt unna (ca. 175 meter). 
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 Vannledning fra Nærøy og Vikna Fellesvassverk. 

 
Det er innhentet kabelkart fra NTE, og det er ingen kabler som kommer i konflikt med tiltaket da 
nettet passerer området et godt stykke sør for fv770. 
 
I planområdets nedre del krysser telekabel luftledning området (se Figur 9). 
 

 
 Telekabel, luftledning. 

2.10 Grunnforhold 

Database fra NGU angir at området består av «bart fjell, stedvis tynt dekke» (se Figur 10). Det flatere 
partiet like nord for fv770 består av myr. To prøvegravinger viser ca. 3 meters dybde ned til fjell. 

 
 Database løsmasser, NGU. 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Varsling og medvirkning 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Nærøy kommune 23.06.15. 
 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i september 2015 (jfr. PBL §12-8), samtidig med at forslag til 
planprogram ble lagt ut på høring (jfr. PBL §12-9). Varselet ble annonsert i Namdalsavisa og på 
kommunens hjemmeside.  
 
Varselet ble også sendt til følgende myndigheter, naboer og øvrige parter med interesse i 
planområdet: 
 

- Andor Finnestrand 
- Bernt Rune Ingebrigtsen 
- Rune Arstein 
- Knut Inge Finne 
- Oddrun Hagen 
- Statens Vegvesen region midt  
- Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
- Sametinget  
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat region midt  
- NTE  
- NTNU Vitenskapsmuseet  
- Nærøy kommune 

3.2 Innkomne merknader 

Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsplan (forslagsstillers kommentar i kursiv): 
 
Sametinget, 24.09.15 

- Kan ikke se det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske 
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen, 15.10.15 

- Fv770 som går inntil planområdet er en svært viktig veg, og en ønsker færrest mulige 
avkjørsler fra denne. Frisiktkrav i avkjørsler ved 80 km/t er 4 x 115 meter. 

� Kommentar: Frisiktkravet er lagt inn i planforslaget. 
- Steinbrudd ligger svært nært opp til fv770. Det kan ikke påregnes at trafikken på fv770 skal 

innordne seg drift/uttak i steinbruddet gjennom at trafikk må stanses. 
� Kommentar: Følges opp av driftsselskap. 

- Forutsetter at støyproblematikk ved drift i masseuttaket vurderes, iht. T-1442. 
� Kommentar: Det vises til omhandlet tema i ROS-analysen og støyberegning. 

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, 29.10.15 

- Planområdet vil ligge åpent og eksponert mot fv770. Etter vår vurdering gjør det bratte 
terrenget det svært vanskelig å oppnå en tilfredsstillende landskapsmessig innpassing 
underveis og etter endt uttak. 

� Kommentar: Det vises til kapittel 4.4 i planbeskrivelsen. Etter forslagsstillers 
vurdering vil steinbruddet ligge forholdsvis godt skjult for omgivelsene. 
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- Er enig i uttalelse fra SVV vedr. problemsstilling knyttet til drift av steinbrudd nær fv770. 
� Kommentar: Følges opp av driftsselskap. 

- Det går ikke fram av saksdokumentene om det er spesielle forhold eller steinkvalitet som 
underbygger ønsket om etablering av steinbrudd i området, trolig er det tilsvarende 
kvaliteter i store deler av Nærøy. Anbefaler at det vurderes alternative bruddområder. 

� Kommentar: Det vises til planbeskrivelsens kapittel 4.2.2, bakgrunn for valg av 
område. 

- Anbefaler at forslag til driftsplan vedlegges reguleringsplanen. 
� Kommentar: Driftsplan er vedlagt planforslaget. 

- Tiltaket er ikke i konflikt med registrerte automatisk freda kulturminner, jfr. 
kulturminnelovens § 3. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
NVE, 02.11.15 

- Anbefaler at det konkretiseres i planprogrammet hva som skal inngå i ROS-analysen. 
� Kommentar: Tas til etterretning for senere planer. 

 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 06.11.15 

- Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket, spesielt med tanke på støv og støy. 
� Kommentar: Det vises til utredning i ROS-analyse og støyberegning. 

- Planforslaget må ta hensyn til evt. miljøkvaliteter i området, bl.a. verdier for biologisk 
mangfold, landskap og friluftsliv. Planen skal vurderes etter naturmangfoldloven. 

� Kommentar: Det vises til omhandlet tema i planbeskrivelsen.  
- Det må gjennomføres ROS-analyse. 

� Kommentar: ROS-analyse er gjennomført. 
- Tiltakets konsekvenser for reindrifta må utredes med vekt på følgende aspekt; tap av 

beiteland (i og utenfor planområdet), flyttlei, avbøtende tiltak og samlet belastning (samlede 
virkninger av planer og tiltak). 

� Kommentar: Det vises til omhandlet tema i planbeskrivelsen. 

3.3 Avholdte møter 

25.02.16 ble det avholdt møte og befaring der representanter fra kommunen, forslagsstiller, 
reinbeitedistriktet og reindriftsforvalningen i Nordland og Nord-Trøndelag deltok. Møtet/befaringen 
ble avholdt for å avklare forhold vedrørende reindrift.  
 
I etterkant av møtet utarbeidet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en ny uttalelse, datert 14.03.16: 
 
«Inntegnet flyttlei berøres av nordre del av planområdet. Flytting foregår i hovedsak gjennom den lille 
dalen mellom vannverket og knausen Hatten og i området nord for dette. Flytting kan imidlertid bli 
hindret av aktiviteter som foregår også utenfor dette området. Hindring kan forårsakes både av støy 
og av synsinntrykk som møter reinen, f.eks. steinbryting og knusing. 
 
En løsning for å unngå at flytting blir hindret kan være å avgrense planområdet mot toppen av den 
lille dalens sørlige side slik at bruddet ikke blir synlig fra flyttleia samt å innstille støyende aktiviteter i 
bruddet akkurat når reinen flyttes forbi. 
 
Tiltakshaver mente at dette var uproblematisk for deres del. Det var enighet om at leder i 
reinbeitedistriktet sammen med tiltakshaver skulle gå opp en linje i terrenget som mer konkret kunne 
fungere som nordlig avgrensning av planområdet. 
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Dersom planområdet avgrenses i tråd med dette og det tas inn planbestemmelse om at støyende 
arbeid i uttaket innstilles når det skal flyttes rein forbi mener vi at tiltaket ikke vil hindre bruk av 
flyttleia. 
 
Vi forutsetter at selve uttaket eller bruddet gjerdes inn med gjerder som er høye nok til å stenge 
reinen ute, og dette bør også inntas i planbestemmelsene. 
 
Tiltaket vil medføre tap av noe reinbeite, og befaringen tilsier at dette er godt reinbeite i 
utgangspunktet. Det vil derfor være behov for en viss kompensasjon til distriktet for tapt beiteareal. 
 
Vi gjorde også befaring av et alternativt område for masseuttak ved Finnemoen. Denne plasseringen 
er mer uheldig for reindrifta fordi dette området er mer skjermet og uforstyrret i dag. Det er derfor 
viktigere å beholde dette området uten ytterligere inngrep.» 
 
Innspill etter møtet med befaring samt notat fra FMNT er hensyntatt i planforslaget. 

3.4 Planprogram 

Planprogram ble vedtatt av kommunen 10.03.16. Det vises til vedlagt planprogram. 
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4. BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET 

4.1 Generelt 
Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12-3. 
 
Plankartet er utarbeidet ved hjelp av FKB kartdata basert på koordinatsystem 22 og høydegrunnlag 
NN2000. Tilhørende sosi-fil er utarbeidet i versjon 4.5. 
 
Kommunen har ikke digitalt planarkiv, planen er derfor ikke tildelt planID.  

4.2 Steinbrudd og masseuttak 

4.2.1 Generelt 

Planforslaget omfatter opprettelse av nytt steinbrudd som dekker et areal på ca. 38 daa. Det er 
beregnet et potensielt uttaksvolum på ca. 630.000 fm3. Det antas at framtidig årlig uttaksvolum i 
gjennomsnitt vil ligge på ca. 20.000 fm3. Det gir grunnlag for drift i ca. 30 år. 

4.2.2 Bakgrunn for valg av område 

Det har pågått dialog mellom kommunen og tiltakshaver i flere år for å finne egnet areal for 
steinbrudd. Mange ulike alternativer er vurdert og forkastet: 

- Ulike områder på eiendommen til Steinar Flasnes. Planer forkastet pga. andre 
utbyggingsplaner (boligfelt, lysløype og rekreasjonsområder). 

- Ulike områder til Opplysningsvesenets Fond, Lyarhaugen. Planer forkastet pga. andre 
utbyggingsplaner (boligfelt). 

- Områder rundt Korsnesset. Planer forkastet pga. konfliktområde. 
- Områder på Marøya. Planer forkastet pga. konfliktområde reindrift. 
- Områder på Ottersøy fra Purkholmen til langt innover Matmortuva. Planer forkastet pga. for 

dårlig steinkvalitet. 
- Områder ved Blåvatnet. Planer forkastet pga. konfliktområde hytter og reindrift. 
- Områder ved Finnemo. Planer forkastet pga. konfliktområde reindrift. 

 
At det til slutt ble landet på Finnehøgda ved Hagan baserer seg på flere ting.  

- Det har vært god dialog med grunneier og kommunen vedrørende lokaliteten. 
- Det er avhold møte og befaring med reindriftsnæringen og reindriftsforvaltningen, som er 

positiv til lokaliteten med forbehold om avbøtende tiltak. 
- Lokaliteten har gode naturgitte forutsetninger for skjerming av støv, støy og innsyn.  
- Anlegget vil være kompakt og legger lite beslag på urørt natur. 
- Lokaliteten har god beliggenhet med tanke på nærhet til markedet. Sentral beliggenhet ved 

fv770 og Kolvereid sentrum vil være gunstig med tanke på å minimere kostnader og 
miljøulemper på grunn av transport. 

- Lokaliteten har god og sentral beliggenhet med tanke på etterbruk som industriområde. 
- Inn- og uttransport av knuste masser til Storbjørkåsen grustak vil bli betydelig redusert. I dag 

kjøres knuste masser fra Marøya inn til grustaket for salg og uttransport. Ved nytt steinbrudd 
på Hagan vil denne transporten av masser fra uttakssted til lager bli eliminert (kun behov for 
flytting internt i bruddet).  

4.2.3 Driftsplan 

Det er utarbeidet og vedlagt forslag til driftsplan for masseuttaket. Driftsplan skal godkjennes av 
Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplan vil ikke bli godkjent før etter at reguleringsplanen er 
godkjent. Det kan derfor bli foretatt endringer før denne eventuelt blir vedtatt. Driftsplanen 
beskriver hvordan driften skal foregå og hvordan grustaket skal avsluttes.  



 HAGAN STEINBRUDD  

 

14 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 

 
Utslipp av støv, utslipp til vann og støy reguleres gjennom forurensningsforskriftens kapittel 30. Det 
vises for øvrig til vedlagt foreløpig driftsplan. 

4.2.4 Etterbruk 

Etter endt uttak er det planlagt at området tilbakeføres til skogbruksområde.  
 
På grunn av beliggenheten bør det etter endt uttak vurderes å benytte området til industriformål. 
Området vil være svært egnet til dette formålet på grunn av følgende kvaliteter: 

- Ca. 20 daa tilgjengelig areal utformet som en relativt plan flate. 
- Sentral beliggenhet inntil hovedfartsåren fv770 og nær Kolvereid sentrum (ca. 1,5 km). 
- Beliggenhet skjermet for omgivelsene.  

 
Da etterbruken vil ligge langt fram i tid er det valgt å ikke ta stilling til om området skal nyttes til 
industri etter endt uttak. Eventuell etterbruk til industri vil kreve ny reguleringsplan. 

4.3 Samferdselsanlegg 
Det er planlagt ny avkjørsel fra fv770 inn til planområdet. Adkomstveg er regulert med bredde 5,0 
meter. Det er benyttet frisiktlinje 4 x 115 meter. 
 
Statistisk sett øker ulykkesfrekvensen med antall avkjørsler. Det bemerkes likevel at 
trafikksikkerheten anses som tilfredsstillende, ettersom det er god sikt til begge sider i avkjørselen.  

4.4 Landskapsbilde 

Planforslaget vil som følge av steinuttaket medføre store endringer av landskapsbildet lokalt. 
Terrenget vil omdannes fra naturområde til masseuttak med store bruddvegger. På grunn av 
terrengformasjonene og bruddets beliggenhet vil likevel ikke bruddet være så godt synlig fra 
omgivelsene. Figur 11 og Figur 12 viser siktlinjer fra fire utvalgte ståsteder fra Kolvereid sentrum fram 
til Storvika på sørsiden av Kolvereidvågen. 
 
Siktlinjene er vist for situasjon uten vegetasjon (rød linje) og med vegetasjon, dvs. skog med høyde 
16 meter (grønn linje). Siktepunkt/øyepunkt er satt til 1,5 meter over terreng. 
 
Fra siktepunkt 1 vil ikke steinbruddet være synlig dersom en tar i betraktning at vegetasjonsskjermen 
består av skog. Uten å ta hensyn til skog vil deler av bruddet over kote +159 (i praksis øverste pall) 
være synlig.  
 
Fra siktepunkt 2 vil deler av bruddet over kote +158 (i praksis øverste pall) være synlig dersom en tar 
i betraktning at vegetasjonsskjermen består av skog. Uten å ta hensyn til skog vil deler av bruddet 
over kote +138 (to og en halv pall) være synlig.  
 
Fra siktepunkt 3 vil ikke steinbruddet være synlig dersom en tar i betraktning at høydedraget mellom 
Kolvereidvågen og fv770 er bevokst med skog. Uten å ta hensyn til skog vil deler av bruddet over 
kote +156 (en og en halv pall) være synlig.  
 
Fra siktepunkt 4 vil ikke steinbruddet være synlig langs siktelinje, verken med eller uten 
vegetasjon/skog, på grunn av høydedraget mellom Kolvereidvågen og fv770. Deler av bruddet øst for 
siktelinje vil være synlig uten vegetasjon, på grunn av at høydedraget avtar i høyde mot øst.  
 
Synlige bruddvegger vil med tiden bli mindre synlig, etter at pall er avsluttet, vekstjord er påført og 
naturlig vegetasjon er etablert.  



 HAGAN STEINBRUDD  

 

15 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 

 
 Siktlinjer, plan  

 

 
 Siktlinjer, høydeprofil  



 HAGAN STEINBRUDD  

 

16 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 

4.5 Naturmangfold 

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i 
saken.  
 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til 
beskrivelse av planområdet kapittel 2.5. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som 
skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av 
ovennevnte registreringer.  Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap, er dermed oppfylt.  
 
Planforslaget vil medføre at eksisterende naturområde innenfor kombinert formål for «masseuttak 
og steinbrudd/industri» nedbygges. Pallene vil etter endt uttak tilført vekstjord slik at stedegen 
vegetasjon kan reetableres. Ettersom det ikke er registrert sjeldne eller spesielt verdifulle naturtyper 
eller arter i eller i nærheten av planområdet, anses derfor ikke utbyggingen til å ha særlig negativ 
påvirkning på naturmangfold. 
 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av 
tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12. 

4.6 Reindrift 

4.6.1 Tap av beiteland 

Planområdet er avgrenset til et areal på ca. 56 daa, inklusive vegetasjonssonen. Selve bruddet har et 
areal på ca. 38 daa. 
 
I reindriftssammenheng er dette et arealmessig marginalt beiteområde og har isolert sett liten 
betydning for reindriftsnæringen. Tiltaket vil likevel medføre tap av noe reinbeite, og området er av 
reindriftsnæringen karakterisert som et godt beite. Det vil derfor være behov for en viss 
kompensasjon til distriktet for tapt beiteareal. 

4.6.2 Flyttlei 

Inntegnet flyttlei er vist i kapittel 2.6. Flytting foregår i hovedsak gjennom dalen mellom vannverket 
og knausen Hatten og i området nord for dette. Flytting kan bli hindret av aktiviteter som foregår 
også utenfor dette området. Hindring kan forårsakes både av støy og av synsinntrykk som møter 
reinen, som f.eks. et steinbrudd.  
 
I samråd med reindriftsnæringen v/Mats Kappfjell er det gått opp ei avgrensningslinje for flyttlei som 
steinbruddet ikke må berøre. Avgrensningslinja er vist i Figur 13. Dette er hensyntatt i planleggingen 
av bruddet, slik at flytting ikke blir hindret (steinbruddet vil ikke være synlig fra flyttleia). 
 
I tillegg er det angitt i planbestemmelsene at det skal settes opp gjerder som er høye nok for å stenge 
reinen ute fra bruddet. 
 
Det er uttrykt ønske fra reindriftsnæringen at støyende aktivitet i bruddet innstilles under flytting. 
Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
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 Avgrensningslinje (markert med gul farge) for flyttlei. 

4.6.3 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak foreslås gjennomført for å komme reindriftsnæringen i møte: 
- Planområdet avgrenses sør for flyttlei og avgrensningslinje som ble gått opp ved befaring av 

området.  
� Kommentar: Dette tiltaket er tatt hensyn til ved planleggingen av bruddet. 

- Støyende aktivitet i steinbruddet innstilles når det skal flyttes rein forbi området 
� Kommentar: Dette tiltaket er tatt inn i bestemmelsene. 

- Tiltakshaver kompenserer reindriftsnæringen for tapt beiteland  
� Kommentar: Det forutsettes at partene kommer til enighet om en minnelig løsning, 

saken omhandles ikke av reguleringsplanen. 
- Steinbruddet sikres med gjerde som er høyt nok til å stenge reinen ute fra bruddet. 

� Kommentar: Dette tiltaket er tatt inn i bestemmelsene, og er også angitt i driftsplan. 

4.6.4 Samlet belastning 

Det vises til Distriktsplan 2015 – 2019. Reinbeitedistriktet har i en årrekke blitt utsatt for betydelig 
inngrep og forstyrrelser som påvirker driften av distriktet. Reinen reagerer på inngrep på mange 
måter, men hovedreaksjonen er beitefraskrivelse. Tap av beiteland tilskrives først og fremst 
hyttebygging langs kysten, vann- og vindkraftutbygginger, utbygging av kraftlinjer og 
mineralutvinning.  
 
Det vises til Distriktsplan 2015 – 1019 side 12: «Tap av beiteland er svært aktuelt i distriktet og 
summen av inngrepene har ført til at distriktet for flere år siden har passert grensen for det som er 
mulig å leve med. Det er i dag flere planlagte inngrep som vil kunne påføre distriktet grunnleggende 
endringer i det tradisjonelle driftsmønsteret. Det er grunn til å hevde at driftsgrunnlaget i distriktet er 
i fare. Distriktet er bekymret for at summen av inngrep vil påvirke bærekraften i distriktet og i ytterste 
konsekvens være til skade for dyrevelferden.» 
 
Samlet belastning av arealinnskrenkninger er generelt ansett som den største utfordringen for 
reindriftsnæringen. Planforslaget har marginal effekt på samlet belastning.  

4.7 Teknisk infrastruktur 
Planforslaget innebærer at telekabler må omlegges gjennom området. Teknisk sett er dette en 
forholdsvis enkel og løsbar problemsstilling. 
 
Det forutsettes at tiltakshaver tar kontakt med kabeleier for flytting av trasé. 
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5. ROS-ANALYSE 

5.1 Formålet med ROS-analysen 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging stiller plan- og bygningsloven krav til at det skal utarbeides 
ROS-analyse for planområdet (§4-3). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging.  
 
Hensikten med ROS-analysen er å legge grunnlaget for en arealbruk som fremmer en god 
samfunnsutvikling. Det stilles derfor krav om at reguleringsplanen tar hensyn til forhold som kan true 
liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.  

5.2 Metode 

Metoden i ROS-analysen er bygget på veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» utgitt av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden i 
arbeidet framstilles som i Figur 14.  
 

 
 Arbeidsmetode 

 
Kartlegging av mulige farer  
Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes som 
relevante (tenkbare) for analyseobjektet. I arbeidet er det benyttet flere kilder av fakta, spesielt 
www.miljostatus.no og andre nettsteder med informasjon fra offentlige instanser. 
 
Vurdering av sannsynlighet  
Sannsynligheten for hver type fare vurderes. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe 
klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen 
bygger på informasjon innhentet fra kildemateriale, kjennskap til lokale forhold, erfaring og eventuelt 
vurderinger fra ekstern ekspertise. Det er benyttet følgende kategorier i sannsynlighetsvurderingen 
(se Figur 15). Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid.  

 
Sannsynlighet Hyppighet 
1.) Lite sannsynlig  Hendelse mindre enn en gang hvert 50. år  
2.) Mindre sannsynlig  Hendelse mellom hvert 10. og hvert 50. år  

3.) Sannsynlig  Hendelse mellom hvert år og hvert 10. år  
4.) Meget sannsynlig Hendelse mer enn en gang pr. år 

 Sannsynlighetsvurdering 
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Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av en farlig hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens er i denne sammenhengen 
et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver mulige skader. I denne 
sammenhengen vurderes mulige skader på liv/helse, miljø, materielle verdier/økonomi og 
samfunnsviktige funksjoner/kommunikasjonssystemer. Det er benyttet følgende kategorier i 
konsekvensvurderingen (se Figur 16): 
 

 Liv/helse Miljø Materielle 
verdier/økonomi 

Samfunnsviktige funksjoner/ 
kommunikasjonssystemer 

1.) Ufarlig  Ingen Ingen  Tap lavere enn  
0,5 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av drift, 
mindre forsinkelser. Ikke behov for 
reservesystemer og ingen personskader 
eller miljøskader som følge av driftsstans. 

2.) En viss 
fare  

Få og små  Mindre skader, 
lokale skader  

Tap mellom  
0,5 – 10 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av drift. 
Behov for reservesystemer, mindre 
person- og miljøskader kan forekomme 
ved mangel av dette.  

3.) Kritisk  Alvorlige  Omfattende 
skader, regionale 
konsekvenser med 
mindre 
restitusjonstid  

Tap mellom 
10 – 100 mill. kr. 

Driftsstans i systemet i flere døgn; 
konsekvens personskader og evt. 
omfattende miljøskader. 

4.) Farlig  Alvorlige, 
en død  

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
lang restitusjonstid 

Tap mellom  
100 – 1000 mill. 
kr. 

Systemet ute av drift over lengre tid, 
avhengige systemer rammes midlertidig. 
Konsekvens kan være til alvorlige person- 
og miljøskader og dødsfall (en person). 

5.) 
Katastrofalt  

Flere 
døde  

Uopprettelige 
miljøskader lokalt 
eller regionalt  

Tap over 
1 mrd. kr. 

Hovedsystem og avhengige systemer 
permanent ute av drift, konsekvenser kan 
være flere døde og alvorlige/langvarige 
miljøskader.  

 Konsekvensvurdering 

 
Vurdering av risiko 
Risikoen uttrykkes i en risikomatrise som vist i Figur 17. Risiko beskrives som en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens (Risiko = Sannsynlighet x konsekvens). 
 

 Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

1. Lite 
sannsynlig 

     

 Risikomatrise 

 
- Rødt felt (høy risiko). Indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for hendelser 

som faller innenfor dette området.  
- Gult felt (middels risiko). Indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som 

reduserer risiko. 
- Grønt felt (lav risiko). Indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 
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5.3 Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer) 
Hendelse/situasjon A

ktu
elt Ja/N

ei 

San
n

syn
ligh

et 

K
o

n
sekven

s 

R
isiko

 

Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 
Er området utsatt for evt. kan plan/tiltak medføre risiko for: 

1) Ustabile løsmasser/geoteknisk ustabil grunn N     

2) Snøskred og steinsprang J 2 2  Se egen vurdering i kapittel 5.5. 
3) Flom i sjø/elv/bekk eller springflo i sjø N     
4) Sårbar flora og fauna N     

5) Verneområder N     
6) Vassdragsområder N     

7) Kulturminner/miljø N     

8) Ekstreme værforhold N     
Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan plan/tiltak få uheldige konsekvenser for: 
9) Vei, bru, knutepunkt N     

10) Flyplass N     
11) Havn, kaianlegg N     
12) Industri og næringsliv N     

13) Helse- og omsorgsinstitusjoner N     

14) Skole/barnehage N     
15) Brann/politi/sivilforsvar N     

16) Kraftforsyning N     

17) Telefonkommunikasjon N     
18) Vannforsyning N     

19) Forsvarsområde N     

20) Område for idrett/lek N     
21) Park/rekreasjonsområde land/vann N     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
22) Støy (trafikk, industri, havn, andre kilder) N     

23) Akutt eller permanent forurensning N     

24) Forurensning i grunn, land eller i sjø/bunn N     
25) Høyspentlinje, elektromagnetiske felt (emf) N     

26) Risikofylte anlegg (kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

N     

Medfører planen/tiltaket fare for: 
27) Akutt eller permanent forurensning J 3 2  Se egen vurdering i kapittel 5.5. 

28) Støy (fra trafikk eller andre kilder) N 3 1  Se egen vurdering i kapittel 5.5. 
29) Risikofylte anlegg (kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 
N     

30) Ulykke med farlig gods N     

31) Vær- og førebegrensning av tilgjengelighet N     
32) Ulykke i avkjørsler N     

33) Ulykke med myke trafikanter N     

34) Ulykke i sjø/båt N     
35) Ulykke ved anleggsgjennomføring N     

36) Andre ulykkespunkter N     

Andre forhold: 
37) Er tiltaket evt. nærområdet potensielt 

sabotasje/terrormål 
N     

38) Regulerte vannmagasiner (usikker is ol) N     
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39) Farlige terrengformasjoner (stup ol) J 1 4  Se egen vurdering i kapittel 5.5. 
40) Gruver, åpne sjakter, steintipper N     

41) Spesielle forhold ved utbygging N     
 Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer). 

5.4 Oppsummerende ROS-matrise 
Figur 19 gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser (Figur 18). Matrisen beskriver 
risikoen etter at mottiltaket er vurdert. Tiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt 
område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil 
lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor.  
 

 Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

28 27    

2. Mindre 
sannsynlig 

 2    

1. Lite 
sannsynlig 

   39  

 Oppsummerende risikomatrise 

5.5 Vurdering av risikoreduserende tiltak 

5.5.1 Hendelser med middels risiko (gult felt) 

27. Forurensning fra virksomhet 
Støv og sandflukt kan generelt medføre ulemper for omgivelsene ved masseuttak. Støv og sandflukt 
oppstår primært ved uttak av masser i tørre perioder. Eventuelle problemer med støv og sandflukt vil 
bli avgrenset til arbeidstiden på anlegget.  
 
Nærmeste boligbebyggelse er gnr/bnr 62/415 (ca. 225 meter fra nærmeste bruddkant) og gnr/bnr 
62/109 (ca. 260 meter fra nærmeste bruddkant). Videre sørvest er det ca. 500 meter til nærmeste 
boliger i Haganvika og mot nordøst er det ca. 600 meter til nærmeste bolig. 
 
For å begrense problemer med støvflukt er det gjort følgende grep ved planlegging av bruddets 
utforming: 

- Det er regulert vegetasjonssone rundt masseuttaket, noe som vil skjerme omgivelsene mot 
støvflukt og innsyn. Her er det viktig med mest mulig vegetasjon og skog.  

- Bruddet er planlagt utformet som en «gryte» med bruddvegger til alle sider. I front mot 
fv770, der bruddveggene er lavest, vil det bli lagt opp en jordvoll for å gi enda bedre 
skjerming. Bearbeiding, knusing og opplasting av masser vil foregå i le bak bruddveggene. 
Utformingen vil ha stor effekt med tanke på å skjerme omgivelsene for støvflukt og innsyn.  

 
Steinbrudd vil normalt ikke medføre forurenset utslipp til vann. Påvirkningen fra næringsstoffer, 
tungmetaller og organiske miljøgifter vil være svært små. Den viktigste påvirkningen av 
vannkvaliteten vil eventuelt skyldes vannbundet finstøv og avrenning av naturlig forekommende 
stoffer i berggrunnen. Det forutsettes at lagring og påfylling av drivstoff og olje gjennomføres på 
forskriftsmessig vis og at utslipp av drivstoff eller kjemikalier/olje ikke skal forekomme. 
 
Det forutsettes at forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel» overholdes. Forskriften omhandler bl.a. støy, utslipp av støv og utslipp til vann.  
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Aktuelle avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å overholde grenseverdier i 
forurensningsforskriften: 

- Knusing bør foregå i le bak fjellskjæring og/eller støyvoll. 
- Det må sørges for at vegetasjonsskjermen har mest mulig vegetasjon og skog (er angitt i 

planbestemmelsene). 
- For å redusere støvflukt fra anlegget bør det sørges for at ikke et unødvendig stort areal blir 

avdekket (er angitt i driftsplan).  
- Ved akutte situasjoner med stor støvflukt kan vanning være aktuelt. 

 
39. Farlige terrengformasjoner (stup ol) 
Ved uttak av steinmasser oppstår det vegger og skrenter som utgjør en fare for omgivelsene. 
Sikkerheten i steinbruddet vurderes fortløpende under driftsperioden og skal ivaretas i driftsplan. 

5.5.2 Hendelser med lav risiko (grønt felt) 

28. Støy fra steinbrudd 
Støy kan generelt medføre ulemper for omgivelsene ved masseuttak. Støy vil bli generert ved 
sprengning og uttak, behandling og bearbeiding av masser. Eventuelle problemer med støy vil bli 
avgrenset til arbeidstiden på anlegget.  
 
Nærmeste boligbebyggelse er gnr/bnr 62/415 (ca. 225 meter fra nærmeste bruddkant) og gnr/bnr 
62/109 (ca. 260 meter fra nærmeste bruddkant). Videre sørvest er det ca. 500 meter til nærmeste 
boliger i Haganvika og mot nordøst er det ca. 600 meter til nærmeste bolig. 
 
For å begrense problemer med støy er det gjort følgende grep ved planlegging av bruddets 
utforming: 

- Bruddet er planlagt utformet som en «gryte» med bruddvegger til alle sider.  
- I front mot fv770, der bruddveggene er lavest, vil det bli lagt opp en jordvoll for å gi enda 

bedre skjerming. Det er lagt inn som en rekkefølgebestemmelse at denne opparbeides før 
ordinær drift ved bruddet kan starte. 

- Bearbeiding, knusing og opplasting av masser vil foregå i le bak bruddvegger og/eller jordvoll. 
Utformingen vil ha stor effekt med tanke på å skjerme omgivelsene for støy. 

- Omgivelsene vil trolig bli mest eksponert for støy i oppstartsfasen, før en har kommet seg 
tilstrekkelig ned i terrenget. 

 
Det forutsettes at forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel» overholdes. Forskriften omhandler bl.a. støy, utslipp av støv og utslipp til vann.  
 
Aktuelle avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å overholde grenseverdier i 
forurensningsforskriften: 

- Redusert driftstid. 
- Knusing bør foregå i le bak fjellskjæring og/eller støyvoll. 

 
I Forurensningsforskriftens § 30-9 b) er det krav om at det gjennomføres støyvurdering før oppstart, 
dersom avstanden til nærmeste nabo er mindre enn 200 meter. I dette tilfellet er avstanden til 
støyfølsom bebyggelse godt over 200 meter, men likevel har forslagsstiller valgt å gjennomføre 
støyberegning av pukkverket. Dette er gjort for å få en avklaring om temaet, ettersom det ofte er 
knyttet usikkerhet og bekymring vedrørende mengde støy fra steinbrudd. 
 
Støyberegningen er utført av Siv.ing. Bjørn Lian. Konklusjonen fra beregningen er at ingen beboere vil 
komme inn i gul eller rød støysone ved skissert drift (se Figur 20). Det er vesentlig at støyende utstyr 
plasseres slik at fri siktlinje til bebyggelse unngås. Det vises til egen støyberegningsrapport. 
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 Støysonekart 

 
2. Snøskred og steinsprang 
Felt vist i Figur 21 viser et teoretisk potensielt skredfareområde ut fra terrengformasjoner. 
Skredfareområdet ligger i sin helhet innenfor planområdet. 
 

 
 Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, Miljøstatus.no. 

 
Faregraden for steinsprang vil avta etter fjerning av avdekkingsmasser. Det må tas hensyn til fare for 
snøskred og steinsprang i driftsperioden, og gjøres nødvendige tiltak for å minimere risiko for ulykker 
(tas inn i driftsplan).  
 
Fare for snøskred og steinsprang vil bli redusert etter driftsperioden, på grunn av opparbeidelse og 
rensk av bruddvegger. Pallene vil også kunne fange opp evt. steinsprang. Snø vil kun legge seg på 
flate partier. Området ovenfor steinbruddet har for liten helling til at det er angitt som 
aktsomhetsområde for snøskred.  
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1. BAKGRUNN

Etter en prosess for å finne egnet areal som har vart i flere år, er Finnehøgda på Hagan nordøst
for Kolvereid sentrum vurdert av tiltakshaver å være en gunstig plassering for etablering av
steinbrudd i denne delen av kommunen. Arbeid med reguleringsplanen for Hagan steinbrudd på-
går. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt masseuttak for
uttak av steinmasser som skal benyttes som råstoff ved bygge- og anleggsvirksomhet. Tiltaksha-
ver er Nærøysund Kraftbetong AS, mens Trønderplan AS er plankonsulent.

1.1 Planprosess
Reguleringsplanen fremmes som en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. Planbe-
skrivelse for tiltaket  foreligger, med vedlagt planprogram, driftsplan og støyberegning
(Trønderplan AS, 2017b). Det ble avholdt oppstartsmøte med Nærøy kommune den 23.6.2015
og varslet oppstart av planarbeid i september 2015. Forslaget til planprogram ble lagt ut på hø-
ring. Innkomne innspill ble tatt hensyn til i planforslaget, og planprogram ble vedtatt av kommu-
nen 10.3.2016.

Aktuelle tema som skal utredes i reguleringsplan iht. planprogrammet:
· Landskap
· Biologisk mangfold
· Kulturminner
· Lyd/luft/forurensning
· Miljøfaglige forhold
· Verneinteresser
· Reindriftsinteresser
· Infrastruktur
· Trafikksikkerhet
· Driftsplan
· Risiko- og sårbarhetsvurdering

Nærøy kommune foretok førstegangs behandling av forslaget til reguleringsplan i møte av
10.2.2017. På dette møtet ble det vedtatt å sende reguleringsplanen ut på høring og legge ut til
offentlig ettersyn (Nærøy kommune, 2017b). Innkomne merknader, samt presiseringer fra Nær-
øysund Kraftbetong og Trønderplan, er oppført i melding om vedtak fra Nærøy kommune, datert
18.5.2017 (Nærøy kommune, 2017a), etter andregangs behandling av reguleringsplanen i møte
den 11.5.2017. Følgende vedtak ble fattet i saken etter andregangs behandling:

«Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva masseuttak/steinbrudd
Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på Kolvereid, ved å plassere et slikt
anlegg så nært tettstedet/sentrum jft. PBL § 4-2. Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på
30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. transport dersom planene ikke blir realisert.»

1.2 Kommunens vedtak om konsekvensutredning
Nærøy kommune fattet i møte 11.5.2017 vedtak om å få foretatt konsekvensutredning av hva
etablering av masseuttak på Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for beboere på Kol-
vereid, i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning: «(…)
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging
og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskri-
velsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for
miljø og samfunn. (…)

Konsekvensutredningen må spesifikt utrede følgende momenter, som presisert i e-post sendt til
tiltakshaver fra Nærøy kommune 26.10.2017 (Rambølls uthevinger):
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· Konsekvenser for Kolvereids framtidige utbyggingsmuligheter
· Utredninger i forhold til støv og støy som også belyser konsekvensene for Kolvereid sentrum

ut over naboer som er direkte berørt. Pukkverket vil ligge på et høydedrag. Både impulssøy
og jevn støy fra pukkverket må belyses.

· Konsekvenser for høydebassenget som er hovedvannkilde for store deler av Nærøy og
Vikna

· Konsekvenser for bolyst og livskvalitet
· Trafikksikkerhet og trafikkbelastning for Kolvereid
· Belyse om området er stort nok til lagring av knuste masser
· Belyse behovet for massene sett ut fra steinkvaliteten i området og de lokale behovene

planen beskriver
· Belyse alternative plasseringer og utredninger gjort i forbindelse med dette og hva disse

konkluderte med

1.3 Formål og omfang av utredninger
Rambøll har utarbeidet konsekvensutredninger med hensikt å etterkomme vedtaket fattet av
Nærøy kommune etter andregangs behandling av reguleringsplanen «Hagan masseuttak/stein-
brudd», som omtalt i punkt 1.2.

I henhold til kontakt med tiltakshaver, anses punktene som angår konsekvenser for høydebas-
senget som hovedvannkilde, muligheter for lagring av knuste masser, steinkvaliteten i området
og lokale behov, og alternative plasseringer og utredninger og konklusjoner forbundet med dette
som dekket av foreliggende driftsplan. Rapport med støyberegning for tiltaket er også utført tidli-
gere av siv. ing. Bjørn Lian. Disse temaområdene er derfor ikke omfattet av den foreliggende
konsekvensutredningen.

2. NASJONALE, REGIONALE OG KOMMUNALE FØRINGER
FOR MASSEUTVINNING

2.1 Generelle føringer for kommunal planlegging og masseutvinning
Overordnede nasjonale føringer for regional og kommunal planlegging sier følgende om forvent-
ninger til regional og kommunal plan med hensyn på mineralutvinning (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2015): «Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet
til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinter-
esser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.»

Utdrag fra «Kommunal planstrategi 2016-2019» innenfor området Drift og utvikling (Nærøy
kommune, 2016): «I utviklingen av gode og attraktive lokalsamfunn er det viktig å ha fokus på
den helhetlige samfunnsutviklingen både med tanke på tilrettelegging for næringsutvikling og
gode bomiljø for innbyggerne. I dette ligger oppgaver knyttet til planlegging av næringsarealer,
sentrumsutvikling og arbeid rettet mot det grønne skiftet.»

2.2 Planstatus for området
Arealplanen for Nærøy kommune er for tiden under revidering. Gjeldende arealplan for området
er kommunedelplan «Kolvereid», vedtatt 17.11.1988. Planområdet er i kommunedelplanen av-
satt som landskaps-, natur- og frilufts (LNF)-område, se utsnitt i Figur 1.
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Figur 1. Utsnitt fra kommunedelplan Kolvereid (Nærøy kommune, 1988), tatt fra Hagan steinbrudd Planbe-
skrivelse (Trønderplan AS, 2017b).

3. DAGENS SITUASJON

3.1 Områdebeskrivelse
Kolvereid er et tettsted med bystatus i Nærøy kommune, med i underkant av 2000 innbyggere.
Tettstedet ligger innerst i Kolvereidvågen, mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda. Fv 770 går
tvers gjennom Kolvereid. Områdene vest for Kolvereid er forholdsvis flate og består av jord-
bruksareal, mens terrenget stiger opp mot fjellene Vattin og Hatten i henholdsvis sør og nord.
Storbjørkåsen grustak ligger like sør for Kolvereid.

Planområdet ligger på Finnehøgda på Hagan i Nærøy kommune, nord for Fv 770 og omtrent 1,5
km nordøst for Kolvereid sentrum. Plassering er vist på flyfoto i Figur 2.
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Figur 2. Plassering av planområde for Hagan masseuttak nordøst for Kolvereid sentrum, i Nærøy kom-
mune. Satellitt-kartgrunnlag fra Google Maps (Google, 2018), tatt ut 2018-01-10.

Planområdet ligger i sin helhet innenfor eiendommen gnr./bnr. 62/2, se markering på eiendoms-
kart utarbeidet av Trønderplan AS (2017a), gjengitt i Figur V1-1 i Vedlegg 1. Arealet er i dag i
bruk som utmark og skogbruksområde, og er registrert som bestående av skog med lav til mid-
dels bonitet, uproduktiv skog og skrinn fastmark i NIBIOs database Gårdskart, som omtalt i plan-
beskrivelsen (Trønderplan AS, 2017b). NGUs database for løsmasser angir at området i hovedsak
består av «bart fjell, stedvis tynt dekke», med noe myr i sørvest like nord for Fv 770
(Trønderplan AS, 2017b). Det er noe stigning i terrenget fra Kolvereidvågen nordover opp mot Fv
770. Området like nord for Fv 770 er relativt flatt, for så å stige bratt opp mot fjellet Hatten. Det
ligger noen boligeiendommer langs Fv 770 sørvest for planområdet.

3.2 Dagens driftssituasjon
I dag transporteres ca. 45 000 tonn masser årlig gjennom tettstedet Kolvereid. Uarbeidede/bear-
beidede steinmasser til mellomlager kjøres til Storbjørkåsen grustak for bearbeiding, mens bear-
beidede fraksjoner kjøres ut fra Storbjørkåsen. Omtrent 40 000 tonn av massene transporteres
ut til kunder, mens omtrent 5000 tonn brukes til betongproduksjon. Gitt en gjennomsnittlig vekt
på 25 tonn per lass, utgjør dette omtrent 1800 lass i året for inntransport til Storbjørkåsen og
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1600 lass i året for uttransport. Det tilsvarer henholdsvis 8,2 og 7,3 lass per døgn, med 220
driftsdøgn per år. Totalt utgjør dette omtrent 15 turer med lastede, tunge kjøretøy per drifts-
døgn. Når en regner med tom bil som ofte må kjøre til og fra grustaket, tilsvarer dette omtrent
30 turer per driftsdøgn. Transporten går fortrinnsvis langs Fv 7108 Bjørkåsvegen, tvers gjennom
Kolvereid sentrum. Trafikkforholdene er beskrevet i detalj i trafikkutredningen.

Inntil nylig har masser blitt kjørt inn fra Marøya, som ligger omtrent 18 km vest for Kolvereid i
luftlinje. Steinbruddet på Marøya er nå tømt, og nærmeste steinbrudd er Stakkskardet på Inner-
Vikna, med en avstand på 29 km fra Storbjørkåsen. Plasseringer av de ulike anleggene er mar-
kert på kart i Figur 3.

Figur 3. Kartutsnitt som viser plassering til masseuttakene på Stakkskardet (0-alternativet) og Hagan
(planforslaget), med avstand til Storbjørkåsen grustak angitt (Stakkskardet-Storbjørkåsen: 29,0 km; Ha-
gan steinuttak-Storbjørkåsen: 2,0 km). Kartutsnitt hentet ut fra Nærøy kommune 12.01.2018, av Nærøy-
sund Kraftbetong AS.

4. 0-ALTERNATIVET

0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av dagens situasjon, det vil si at uarbei-
dede/bearbeidede steinmasser til mellomlager hentes ut fra Stakkskardet masseuttak og trans-
porteres 29 km til Storbjørkåsen grustak gjennom Kolvereid sentrum for bearbeiding. Ferdige
masser kjøres så ut fra Storbjørkåsen og ut til kunder, igjen via Kolvereid sentrum. Planområdet
på Finnehøgda vil videreføres som utmark og ubenyttet skogsområde.
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Ved fortsatt tilkjøring av masser fra Stakkskardet er det ventet at behovet for masser vil holde
seg på dagens nivå, altså ca. 45 000 tonn pr år. Ettersom dagens driftssituasjon er utfordrende
med tanke på logistikk og lønnsomhet, kan det tenkes at driften vil reduseres eller legges ned i
framtiden.

Forslagsstiller har kommunisert at transport av masser til Storbjørkåsen med båt til Brekkankaia
kan være et aktuelt alternativ, se markering i Figur 4. Ankomst og lossing vil da kunne fore-
komme til ulike tider på døgnet. Transport fra Brekkankaia til Storbjørkåsen vil da måtte skje i
tett befolket område gjennom sentrum av Kolvereid og delvis langs mindre veier som er dårlig
egnet for tungtransport.

Figur 4. Ortofoto som viser plasseringen til Brekkankaia på Kolvereid. Modifisert fra Norgeskart
(Kartverket, 2018), hentet ut 2018-01-26.

5. PLANFORSLAGET

Det nye steinbruddet vil dekke et areal på totalt omtrent 38 dekar innenfor et område nord for Fv
770 på Hagan i Nærøy kommune (Trønderplan AS, 2017a). Se utdrag fra uttaksplanen i Figur 5,
og i større format i Vedlegg 2. Nedre del av bruddet er forholdsvis flatt, med bratt stigning mot
fjellet Hatten i nord.

5.1 Mineralforekomst og uttaksplan
Mineralforekomsten er byggeråstoff (fast fjell) og gjennomførte steinprøver tatt innenfor området
viser at forekomsten holder meget høy kvalitet. Uttaksvolum er beregnet til totalt 630 000 fm3.
Med planlagt gjennomsnittlig årlig uttaksvolum på omtrent 20 000 fm3 vil det være grunnlag for
drift i uttaket i ca. 30 år.

Fast fjell tas ut for bearbeiding og salg av knuste fraksjoner i ulike graderinger til bruk i lokal
bygg- og anleggsvirksomhet. Nedre og øvre uttaksdybde er satt til henholdsvis kote +108 og
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+176 (Figur 5). Mobilt knuseverk og lager for knuste masser plasseres inne på anleggsområdet
som vist på Figur 5. Uttaket vil få egen adkomst fra Fv 770.

Bearbeiding av masser vil kun foregå i deler av året: Boring og sprenging vil pågå ca. 20-25 da-
ger per år, grovknusing totalt ca. 25-30 dager per år, og finknusing ca. 20-25 dager per år. Ellers
i året vil det stort sett kun være opplasting med hjullaster på lastebiler/semier. Dette betyr at det
kun vil være aktivitet relatert til bearbeiding på totalt ca. 3 måneder i året.

5.2 Utforming, sikring og skjerming
Masseuttaket vil utformes som en «gryte», på en slik måte at frontene utgjør en effektiv skjerm-
ing både mot Fv 770, mot de nærliggende boligene og mot Kolvereid sentrum. Støyvoller i form
av avdekkingsmasser legges ut på nordsiden av Fv 770, på begge sider av adkomstveien. Sik-
ringsgjerde settes opp på utsiden langs hele uttaksområdet. Et bredt belte av vegetasjon vil be-
vares som skjerming rundt uttaket.

Figur 5. Utdrag fra uttaksplanen for Hagan steinbrudd (Trønderplan AS, 2017a). Hel, blå linje markerer ut-
taksgrensen, mens stiplet svart linje markerer reguleringsgrensen. Grønt område angir areal satt av til
vegetasjonsskjerm.

Virksomheten omfattes av og vil følge kravene oppført i forurensningsforskriften kapittel 30 For-
urensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (Klima- og miljødepartementet, 2004).
Kravene som omfatter støvforurensning vil presenteres i detalj i konsekvensutredningen for støv-
forhold.
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5.3 Trafikkforhold
Ettersom steinmasser både vil tas ut og bearbeides ved Hagan steinbrudd, vil dagens transport
av masser på omtrent 30 lastebiler pr døgn, til og fra Storbjørkåsen, gjennom Kolvereid sentrum
bli betydelig redusert. Lastebiltrafikken vil altså reduseres betydelig, og overføres fra Fv 7108
Bjørkåsveien i retning Storbjørkåsen og til Fv 770 Foldavegen øst for Kolvereid.

Gitt planlagt uttak av masser på 20 000 fm3, tilsvarende 50 000 tonn, per år, gjennomsnittlig 25
tonn per lass og 220 virkedager i året, vil tiltaket generere ca. 9 lass per virkedag, eller 18 turer
totalt medregnet tur- og returtransport. Det antas at hoveddelen av de bearbeidede massene
kjøres ut fra Hagan steinbrudd i retning Kolvereid, og en mindre andel østover i retning Folder-
eid; denne fordelingen av massetransporten er noe usikker avhengig av kundene.

Trafikkforholdene forbundet med planforslaget er beskrevet i nærmere detalj i trafikkutred-
ningen.

6. KONSEKVENSUTREDNING

Det er utarbeidet konsekvensutredninger for hvert temaområde som forutsatt av Kolvereid kom-
mune i epost av 26.10.2017, se avsnitt 1.2. Konklusjonene fra utredningene for hvert tema er
gjengitt i følgende avsnitt. Konsekvensutredningene er oppført som helhet i Vedlegg 3.

6.1 Støvforhold og luftforurensning
Verdien med hensyn på lokal luftkvalitet er vurdert til liten ettersom potensielle plager og helses-
kader relatert til støv- og luftforurensningsproblematikk kan være sjenerende og alvorlige, men
berører få eller ingen beboere. Omfanget er satt til middels positivt på grunnlag av betydelig re-
dusert massetransport gjennom Kolvereid sentrum og dermed forbedret luftkvalitet særlig i om-
rådene nær Fv 7108. Sannsynligheten for støvflukt ut fra selve uttaksområdet på Hagan er for-
ventet å være liten på grunn av effektiv skjerming av uttaket.

Den samlede konsekvensen av Hagan masseuttak er derfor vurdert totalt sett å medføre en liten
positiv konsekvens, se framstilling i konsekvensvifta fra Statens vegvesens Håndbok V712 Kon-
sekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2014).
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Tiltakets konsekvens med hensyn på støvproblematikk og lokal luftkvalitet vist i konsekvensvifta (fra
Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2014)).

6.2 Trafikksikkerhet og trafikkbelastning
Selv med en viss usikkerhet i eksisterende trafikkgrunnlag og gjennomførte beregninger vil om-
fanget på lastebiltransport gjennom Kolvereid sentrum bli redusert som følge av etablering av
Hagan steinbrudd.

En kan forvente at støy, støv og følt utrygghet som følge av lastebiltransporten vil bli redusert
når Hagan steinbrudd blir etablert.

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i og rundt Kolvereid sentrum der tunge
kjøretøy har vært involvert.

Trafikkmessig må Hagan steinbrudd vurderes som et positivt bidrag til et endret trafikkbilde i
Kolvereid sentrum.

6.3 Framtidige utbyggingsmuligheter
Utvikling av Hagan masseuttak har lite å si for fremtidige utbyggingsmuligheter, så lenge ikke
massetaket har støymessige konsekvenser. Skjerming av bruddet mot Kolvereid sentrum er vik-
tig å prioritere.

Den største befolkningsveksten i kommunen er for gruppen yngre eldre 67 år -79 år. Dette sier
litt om typen boliger som trengs fremover. En kan tenke seg økt etterspørsel av lettstelte boli-
ger(leiligheter) som er universelt utformet. De boligene bør ligge sentrumsnært med kort av-
stand til tjenester.

En kompakt sentrumsutvikling med fokus på tettstedsutvikling, gang- og sykkelveger, blågrønne
strukturer, møte- og lekeplasser tror vi er viktig. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp, bed-
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ret folkehelse og sikring av viktige natur- og landbruksarealer. Tilrettelegging for høyere arealut-
nytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet. For å unngå uheldig tettstedsspred-
ning er det nødvendig å tilstrebe klare tettstedsavgrensninger.

6.4 Bolyst og livskvalitet
Konsekvens fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det berørte temaets
verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper tiltaket
vil medføre i forhold til alternativ 0. Selve planområdet er vurdert til å ha begrenset verdi mens
influensområdene og særlig områdene sør for Kolvereid med skiløper og turterreng er mye brukt.
Verdien vurderes til middels.

Samlet vurderes konsekvensen til å være positiv for bolyst og livskvalitet. I første rekke skyldes
dette at dagens transport av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra Storbjørkåsen gjennom
Kolvereid sentrum blir betydelig redusert. Dette vil føre til en betydelig bedre situasjon for de
som bor på denne strekningen både når det gjelder trafikk, støv og støysituasjonen.

Konsekvens: Liten/Middels positiv konsekvens (+/++)

Konsekvensvifte

6.5 Miljøregnskap
Verdien av reduksjon i klimagassutslipp er vurdert som stor, men omfanget av klimagassreduk-
sjonen er høyst sannsynlig relativ liten i forhold til kommunens totale mål om utslippsreduksjon.
Dersom konsekvens av utbygging relateres til 0-alternativet. Den samlede konsekvensen av Ha-
gan masseuttak er derfor vurdert totalt sett å medføre en liten til middels positiv konsekvens, se
framstilling i konsekvensvifta fra Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
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Tiltakets konsekvens med hensyn på klimagassutslipp vist i konsekvensvifta (fra Statens vegvesens
Håndbok V712 Konsekvensanalyser).
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Støver

KU-TEMANOTAT STØV

I forbindelse med arbeid med reguleringsplan med hensikt å legge
til rette for etablering av masseuttak/steinbrudd på Hagan i Nærøy
kommune, skal det utføres konsekvensutredning av tiltaket, der
støvforhold inngår som ett av temaområdene. Tiltakshaver er Nær-
øysund Kraftbetong AS.

Det foreliggende fagnotatet inneholder en utredning av utslipp av
støv til luft fra aktivitetene forbundet med virksomheten, både i
drifts- og i anleggsfasen. Mulige konsekvenser for lokal luftkvalitet
ved nærliggende områder er vurdert, satt opp mot gjeldende regel-
verk og veiledere. Vurderingene ble foretatt for forslagsstillers plan-
forslag om etablering av masseuttak på Hagan, sammenholdt med
0-alternativet som innebærer uthenting av masser fra uttaket på
Stakkskardet 29 km unna og transport til Storbjørkåsen grustak for
bearbeiding. Mulige påvirkninger fra vindforhold, veitrafikk, andre
utslippskilder og bakgrunnskonsentrasjoner i området er diskutert,
og aktuelle avbøtende tiltak og videre undersøkelser beskrevet.

1. Tidligere behandling, innkomne merknader og
krav/bestemmelser relatert til støvforhold

Uttalelser kommet inn i forbindelse med oppstart av regule-
ringsplan:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 06.11.15:
· Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket, spesielt med

tanke på støv og støy.
Tiltakshavers kommentar: Det vises til utredning i ROS-analyse og
støyberegning.

Merknader og kommentarer kommet inn ifm. behandlingen
av planprogrammet (saksbehandlers kommentarer i kursiv):
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Nærøy og Vikna Fellesvassverk – NOVF:
«Det skal brukes vann til støvdemping, det er ikke trykk i vannledning helt opp ved høyde-
bassenget. Ønsker å vite om anlegget har planer om å tilknytte seg hovedvannledning og
hvilken vannmengde det er behov for.

Støvproblematikk må tas inn i risikovurderingen og det må avklares hvilke mengder man
kan forvente. Høydebassenger er ventiler og det vil har dirkete påvirkning på dimensjone-
ringen av filtrene. Det må avklares hvilken løsning som blir brukt om vinteren hvis ikke vann
kan brukes når det er frost.»

Kommentar: Følgende er opplyst fra planstiller; «Det skal nedgraves en tank på ca. 30 m3

som skal fylles ved behov. Det etableres pumpe og vannrør for fordeling av vanning til knu-
ser ved behov. Det er ikke avklart teknisk løsning for forbruksvann til arbeidsbrakke, men
det er løsbart». Forhold til vannbehov for vanning ved knuser anses som en akseptabel løs-
ning, det bør imidlertid hjemles i rekkefølgebestemmelser at tank og vannfordeling og skal
være på plass før drift igangsettes innenfor planområdet. Forholdet til vann- og avløp for
arbeidsbrakke er løsbart. Det må imidlertid søkes å gis utslippstillatelse før det skal etable-
res noen for faste konstruksjoner ifb. bruddet, herunder arbeidsbrakker. Valgt løsning avkla-
res gjennom tiltakssøknad.

Driften vil måtte forholde seg til krav i forurensningsforskriften, det vises her spesielt til
§30-5 og § 30-9. Bl.a. er det krav om støvnedfallsmålinger. Det er også opplyst fra planstil-
ler; «Det er ikke forventet at det vil oppstå støvproblemer, etter som tiltakshaver alltid vil
benytte vanning under knusing». Det er opplyst at vanntank skal utformes slik at den kan
benyttes også på vinteren. Forholdet anses dermed som avklart og imøtekommet på en
hensiktsmessig måte.

Vedtak fattet ifm. endeling behandling av Reguleringsplan «Masseut-
tak/Steinbrudd Hagan» - 62/2 i møte 11.5.2017:
«Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva masseut-
tak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på Kolvereid, ved
å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL § 4-2. Utredningen må ta for
seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. transport dersom planene ikke
blir realisert.»

Krav presisert i e-post sendt til tiltakshaver fra Nærøy kommune 26.10.2017:
· Utredninger i forhold til støv og støy som også belyser konsekvensene for Kolvereid sen-

trum ut over naboer som er direkte berørt. Pukkverket vil ligge på et høydedrag.

I risiko- og sikkerhets (ROS)-analysen foretatt for tiltaket i henhold til plan- og bygningslo-
ven § 4-3, som inngår som del av planbeskrivelsen (Trønderplan AS, 2017b), vurderes støv-
og sandflukt forbundet med tiltaket å utgjøre middels risiko. Utdrag fra planbeskrivelsen
vedrørende vurdering av risikoreduserende tiltak med hensyn på støv- og sandflukt:

«Støv og sandflukt kan generelt medføre ulemper for omgivelsene ved masseuttak. Støv og
sandflukt oppstår primært ved uttak av masser i tørre perioder. Eventuelle problemer med
støv og sandflukt vil bli avgrenset til arbeidstiden på anlegget.
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Nærmeste boligbebyggelse er gnr/bnr 62/415 (ca. 225 meter fra nærmeste bruddkant) og
gnr/bnr 62/109 (ca. 260 meter fra nærmeste bruddkant). Videre sørvest er det ca. 500 me-
ter til nærmeste boliger i Haganvika og mot nordøst er det ca. 600 meter til nærmeste bo-
lig.»

Følgende sies om avbøtende tiltak for å unngå støvspredning ut fra anleggsområdet:

«For å begrense problemer med støvflukt er det gjort følgende grep ved planlegging av
bruddets utforming:

- Det er regulert vegetasjonssone rundt masseuttaket, noe som vil skjerme omgivel-
sene mot støvflukt og innsyn. Her er det viktig med mest mulig vegetasjon og skog.

- Bruddet er planlagt utformet som en «gryte» med bruddvegger til alle sider. I front
mot fv770, der bruddveggene er lavest, vil det bli lagt opp en jordvoll for å gi enda
bedre skjerming. Bearbeiding, knusing og opplasting av masser vil foregå i le bak
bruddveggene. Utformingen vil ha stor effekt med tanke på å skjerme omgivelsene
for støvflukt og innsyn.»

Videre omtales gjeldende forskriftskrav:

«Det forutsettes at forurensningsforskriften kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av
pukk, grus, sand og singel» overholdes. Forskriften omtaler bl.a. støy, utslipp av støv og
utslipp til vann. Aktuelle avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å overholde grensever-
dier i forurensningsforskriften:

- Knusing bør foregå i le bak fjellskjæring og/eller støyvoll.
- Det må sørges for at vegetasjonsskjermen har mest mulig vegetasjon og skog (er

angitt i planbestemmelsene).
- For å redusere støvflukt fra anlegget bør det sørges for at ikke et unødvendig stort

areal blir avdekket (er angitt i driftsplan).
- Ved akutte situasjoner med stor støvflukt kan vanning være aktuelt.»

2. Datagrunnlag og metode
Grunnlagsmaterialet for vurderingene av utredningsalternativene med hensyn på støvforhold
er i hovedsak foreliggende planbeskrivelse (Trønderplan AS, 2017b) og driftsplan
(Trønderplan AS, 2017a) for Hagan steinbrudd, utarbeidet av Trønderplan på vegne av for-
slagsstiller Nærøysund Kraftbetong AS, samt tilleggsopplysninger overlevert direkte fra for-
slagsstiller.

Meteorologiske data er hentet ut fra eKlima (Meteorologisk institutt, 2018), bakgrunnskon-
sentrasjoner fra ModLUFT (Norsk institutt for luftforskning (NILU), Miljødirektoratet, &
Statens vegvesen, 2018) og trafikktall fra KU-temanotat Trafikk (Rambøll, 2018).

Metodikken for konsekvensutredningen er basert på føringer lagt i Forskrift om konsekvens-
utredninger (Klima- og miljødepartementet & Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2017), og en forenklet versjon av metoden beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712
(Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2014).
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3. Overordnede planer og mål

3.1 Myndighetskrav og grenseverdier

3.1.1 Forurensningsforskriften kapittel 7
Utslipp til luft og lokal luftkvalitet er regulert av Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) kapittel 7. Lokal luftkvalitet (Klima- og miljødepartementet,
2004), med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
(Klima- og miljødepartementet, 2015). Forurensningsforskriftens kapittel 7 inneholder be-
stemmelser om ansvarsforhold og utførelse av målinger, og grenseverdier for utendørs luft.
Bestemmelsene i kapittel 7 «har som formål å fremme menneskers helse og trivsel og be-
skytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav og målsettingsverdier til luftkvali-
tet og sikre at disse blir overholdt (…)».

Forurensningsforskriften § 7-6 angir grenseverdier for en rekke luftforurensende komponen-
ter. I forbindelse med aktivitetene skissert i forslaget til planprogram, driften av et masseut-
tak for fillermasser med tilhørende tungtrafikk, er støv, herunder svevestøv (PM), den mest
aktuelle komponenten å vurdere. Grenseverdiene er maksimumskonsentrasjoner i utendørs-
luft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte overskridelser (Tabell 1).

Overskridelse av grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften utløser krav om utslippsredu-
serende tiltak. § 7-3 omhandler anleggseiers ansvar: «Eier av et anlegg som bidrar vesent-
lig til fare for overskridelse av grenseverdiene i § 7-6, skal sørge for å gjennomføre nødven-
dige tiltak for å sikre at de grenseverdier og krav som følger av disse bestemmelsene blir
overholdt, og skal dekke kostnadene forbundet med gjennomføringen.» Om bakgrunnskon-
sentrasjoner står det i § 7-3: «Ved vurderingen av om en kilde bidrar vesentlig til overskri-
delsen av de enkelte grenseverdier eller målsettingsverdier, skal kun lokalt skapte bidrag
medregnes.»

Kommunens ansvar og myndighet er beskrevet i § 7-4: «Kommunen kan gi nødvendige
pålegg for å sikre at kravene i dette kapitlet overholdes, herunder gi pålegg om gjennomfø-
ring av tiltak for å sikre overholdelse av kravene i § 7-6 og § 7-7, samt gi pålegg om opp-
lysningsplikt og undersøkelse iht. forurensningsloven § 49 og § 51.»

Tabell 1. Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for komponenten svevestøv (PM10 og PM2,5), i henhold til
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet,
2004).

Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser

Svevestøv PM10      

1. Døgngrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

1 døgn (fast) 50 µg/m³ Maks. 30 ganger pr. kalenderår

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse av
menneskets helse

Kalenderår 25 µg/m³

Svevestøv PM2,5      

Årsgrenseverdi for beskyttelse av men-
neskets helse

Kalenderår 15 µg/m³
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3.1.2 Luftkvalitetskriteriene
Folkehelseinstituttet har utarbeidet et sett luftkvalitetskriterier, som er satt «så lavt at de
aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helsa»
(Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet, 2013) (Tabell 2). Arbeidet er basert på gjennom-
gang av litteratur om aktuelle luftforurensende komponenter og skadelige helseeffekter.

Tabell 2. Luftkvalitetskriteriene for svevestøv (PM10 og PM2,5), utarbeidet av Folkehelseinstituttet og
Miljødirektoratet (2013).

Komponent Midlingstid Luftkvalitetskriterier

PM10 Døgn 30 µg/m3

PM10 År 20 µg/m3

PM2,5 Døgn 15 µg/m3

PM2,5 År 8 µg/m3

3.1.3 Krav mhp. støvutslipp i forurensningsforskriften kapittel 30
Forurensning er i utgangspunktet forbudt i henhold til forurensningslovens § 7. Forurens-
ningsforskriftens del 7 angir spesifikke krav til forebygging av forurensning fra visse virk-
somheter. Utslipp til luft i forbindelse med støvende aktiviteter ved knuseverk som knusing,
sikting, transport og lagring omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 30. Forurensning-
er fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som gjelder både for stasjonære og midler-
tidige/mobile knuseverk (Klima- og miljødepartementet, 2004).

Forskriften inneholder også krav til tillatt mengde støvnedfall fra virksomheten, og utførelse
av målinger for å sikre at disse overholdes. Kravet til utslipp av støv fra knuseverket skal
ikke medføre at mengden nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager, målt ved nær-
meste nabo eller eventuelt annen nabo som er mer utsatt (§ 30-5). Målinger av støvnedfall
skal utføres, i henhold til § 30-9a, dersom virksomheten ligger nærmere enn 500 meter fra
nærmeste nabo.

3.1.4 Krav om konsekvensutredning
Nærøy kommune har vedtatt at tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til Lov om plan-
legging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 4-2 (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2008):

«§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning
(…) For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn,
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av
planens virkninger for miljø og samfunn. (…)»

4. Situasjon

4.1 Områdebeskrivelse
Masseuttaket planlegges lagt til et område på Finnehøgda på Hagan i Nærøy kommune, som
vist i Figur 2 i introduksjonen til konsekvensutredningen. Planområdet er på ca. 38 dekar,
og er et ubebygd område bestående i hovedsak av skog, med noe bart fjell, skrinn fastmark
og myr. Terrenget er relativt flatt i sør, for så å stige bratt i retning fjellet Hatten i nord.



6/16

Planområdet ligger like nord for Fv 770, se utsnitt fra driftsplanen i Figur 1. Få boliger ligger
i umiddelbar nærhet til planområdet. Boligeiendommene med gnr./bnr. 62/415 og 62/109 er
nærmeste boliger, med minste avstand på henholdsvis 225 og 260 meter til nærmeste
bruddkant. Tre boligeiendommer ligger lenger sørvest langs Fv 770 omtrent 500 meter fra
planområdet. Det ligger også en eiendom med bygninger registrert som tilhørende nærings-
gruppe jordbruk, skogbruk og fiske, blant annet gartneri, og et fåtall eneboliger på nordsi-
den av Hagavika, 400-500 meter sørvest for det planlagte masseuttaket. Kolvereid, et tett-
sted med 1748 innbyggere registrert per 1. januar 2017, ligger innerst i Kolvereidvågen
omtrent 1,5 km sørvest for planområdet på Hagan. Området på Hagan er dekket av skog,
men terrenget er ellers forholdsvis åpent mellom planområdet og nærliggende boliger samt
Kolvereid sentrum.

Figur 1. Utsnitt fra driftsplan for Hagan steinbrudd, som viser planområdet markert på eiendomskart.
Svart stiplet linje markerer reguleringsgrensen, blå, hel linje uttaksgrensen, beige område steinuttaket og
grønn sone vegetasjonsskjerm. Modifisert fra (Trønderplan AS, 2017a).

4.2 Bakgrunnskonsentrasjoner
Det foretas ikke regelmessige målinger av luftkvaliteten i områdene ved Kolvereid. Konsen-
trasjoner av bakgrunnsforurensning i området ved Kolvereid og Hagan ble hentet ut fra
ModLUFTs Bakgrunnsapplikasjon, som beregner bakgrunnskonsentrasjoner på bakgrunn av
foreliggende målinger og modellering. Gjennomsnittlige årlige bakgrunnskonsentrasjoner av
svevestøv er på 6,2 µg/m3 (PM10) og 2,2 µg/m3 (PM2,5), noe som er lave bakgrunnskonsen-
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trasjoner. Tilsvarende konsentrasjoner av PM10 er til sammenligning 12,1 µg/m3 i kystområ-
dene utenfor Nord-Trøndelag som har størst skipstrafikk, og i Oslo sentrum 19,0 µg/m3.

4.3 Dagens drift og trafikkforhold
Ved vurderinger av utslipp til luft og lokal luftkvalitet er det viktig å se på området og situa-
sjonen som helhet, og se utslippene i sammenheng med øvrige utslippskilder og tilgjengelig
informasjon om luftkvaliteten i området.

Kjøretøy slipper ut svevestøv og nitrogenoksider gjennom eksos ved forbrenning av driv-
stoff, og svevestøv også ved slitasje av dekk, bremseklosser og asfalt, det siste særlig ved
bruk av piggdekk om vinteren. Generell veitrafikk i området ved Kolvereid og Hagan er
imidlertid begrenset: Trafikkmengden langs Fv 770 Foldavegen nordøst for krysset ved Kol-
vereid og i retning planområdet på Hagan er på 1270 årsdøgntrafikk (ÅDT), med tall for
2016 registrert i NVDB (Statens vegvesen, 2018). Vest for krysset er trafikkmengden noe
høyere: 2760 ÅDT. Det er en del tungtrafikk langs hovedveiene i området: Andelen tunge
kjøretøy på Fv 770 er 11 % vest for krysset, og så høy som 15 % øst for krysset gjennom
Hagan. Langs Fv 7108 gjennom Kolvereid er trafikkmengden på 1810 ÅDT i nord ved krys-
set, med andel tungtrafikk på 7 %, og 960 ÅDT (andel tungtrafikk: 6 %) i sør fram til av-
kjørselen til Storbjørkåsen grustak. Øvrige veier i området er mindre veistrekninger og ad-
komstveier uten trafikkmengde registrert i NVDB. Trafikkmengdene og utslippene til luft
langs disse veiene antas å være lave og av liten betydning for lokal luftkvalitet i området.
Lokale trafikkforhold og tiltakets konsekvenser for trafikken i området er omtalt i detalj i
konsekvensutredningen for trafikk.

Dagens situasjon innebærer massetransport av uarbeidede/bearbeidede steinmasser til mel-
lomlager fra uttaket på Stakkskardet via Fv 770 og til Storbjørkåsen grustak for bearbei-
ding. Bearbeidede masser transporteres så ut fra Storbjørkåsen til kunder. Driften medfører
betydelig tungtransport begge veier i hovedsak langs Fv 7108 Bjørkåsvegen gjennom Kol-
vereid sentrum. Dette utgjør omtrent 30 turer med tunge kjøretøy per driftsdøgn når en
regner med biler med tomme lass generert som følge av dagens drift.

Anleggstrafikken forbundet med selve driften er altså forholdsvis liten. Overskridelse av
grenseverdier for svevestøv forekommer hovedsakelig i byområder nær veier med trafikk-
mengde over 8000 ÅDT. Tunge kjøretøy som transporterer masser vil imidlertid medføre
langt mer støving enn personbiltrafikk. Ettersom trafikkmengdene og bakgrunnskonsentra-
sjonene i området ved Kolvereid er lave, er det grunn til å tro at luftkvaliteten i området det
meste av tiden er god og grenseverdiene overholdes. Støving fra massetransporten kan
imidlertid tenkes å være et problem i kortere perioder, selv om det, så vidt oss bekjent, ikke
foreligger målinger eller naboklager som dokumenterer dette.

Utslipp fra tunge kjøretøy forbundet med massetransport kan i perioder bidra betydelig til
redusert lokal luftkvalitet med hensyn på svevestøv. Store mengder støv virvles opp fra
veibanen av tunge kjøretøy. Dette støvet består hovedsakelig av større partikler som fraktes
over korte avstander og faller raskt tilbake til bakken. Deler av støvet kan imidlertid fore-
komme som svevestøv, som består av partikler små nok i størrelse (< 10 µm) til at de kan
bli i lufta over lengre tidsperioder og spres med vinden over større avstander. Ettersom
tungtransporten foregår tvers gjennom tett bebygde Kolvereid sentrum, blir sannsynligvis et
høyt antall mennesker som bor og oppholder seg i området i kortere perioder eksponert for
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støv og nitrogendioksid sluppet ut fra og virvlet opp som følge av massetransporten forbun-
det med driften.

4.4 Meteorologiske forhold
Værforhold som temperatur, nedbør og vind er avgjørende for spredning av utslipp til luft
fra det planlagte masseuttaket på Hagan samt massetransport på veiene forbundet med
anlegget.

4.4.1 Vindforhold
Nærmeste meteorologiske stasjon der vindretning og -hastighet måles er Rørvik, som ligger
4 moh. ved Rørvik lufthavn. Rørvik stasjon ligger forholdsvis nær Kolvereid og Hagan, om-
trent 23 km sørvest for planområdet. Rørvik lufthavn ligger imidlertid betydelig mer utsatt
for vinder fra havet, mens Kolvereid ligger mer beskyttet innerst i Kolvereidvågen, og det er
fjellområder mellom de to stedene som kan påvirke meteorologien betydelig. Vinddata ble
derfor også hentet ut fra Namsos meteorologiske stasjon. Namsos ligger med lang avstand
til Kolvereid (ca. 45 km sør for planområdet), men topografien ved Namsos har større likhe-
ter til forholdene ved Kolvereid. Vindroseplott for både Rørvik og Namsos stasjon er derfor
vist lagt oppå ortofoto over området i Figur 2. Plottene framstiller vindhastigheter og –
retninger, målt i tiårsperioden 2008-2017. Meteorologiske data er hentet ut fra tjenesten
eKlima (Meteorologisk institutt, 2018).

Figur 2. Vindroseplott for Rørvik og Namsos meteorologiske stasjon, vist lagt oppå ortofoto over området
tatt fra Google Maps, hentet ut 2018-01-10. Plottene framstiller frekvensfordelingen av vindhastigheter i
prosent, og vindretninger fordelt på sektorer for perioden 2008-2017. Vinddata ble hentet ut fra eKlima
(Meteorologisk institutt, 2018).
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Figur 2 viser at vindhastigheten det meste av tiden er lav både ved Rørvik og Namsos luft-
havn, under 5,5 m/s, tilsvarende vindstyrke lett bris eller svakere målt etter Beaufortska-
laen. Gjennomsnittlig vindhastighet ved Rørvik var 3,1 m/s i 2017, noe høyere enn gjen-
nomsnittet for 2008-2017 (2,9 m/s) (Tabell 4). Ved begge stasjonene forekommer imidlertid
sterkere vind relativt ofte, opptil 19,2 m/s (sterk kuling) ved Rørvik og full storm ved Nam-
sos på det sterkeste. Gjennomsnittlig vindhastighet i tiårsperioden var faktisk høyere ved
Namsos (4,2 m/s) enn ved Rørvik lufthavn (2,9 m/s).

Mønsteret for vindretninger er ulike på de to lokalitetene: Ved Namsos er vinder fra øst-
nordøst og fra vest-sørvest klart dominerende, noe som stemmer overens med topografien
ved stasjonens plassering ved elva Namsen nær fjordbunnen til Namsenfjorden. Tross Rør-
vik lufthavns lokalisering ved havet, ligger lufthavnen forholdsvis beskyttet til omringet av
fjellkanter, selv om disse er lave. Vindretningene ved Rørvik lufthavn er derfor mer varie-
rende og vindhastigheten generelt lavere sammenlignet med ved Namsos lufthavn.

Det er på bakgrunn av disse tilgjengelige vinddataene noe vanskelig å anslå typiske vindfor-
hold ved Kolvereid og Hagan. Med tanke på den beskyttede plasseringen med fjell sør og
nord for planområdet, antas vindforholdene å ligne forholdene ved Rørvik lufthavn, med
vind med forholdsvis liten styrke det meste av tiden og uten klart dominerende vindret-
ninger.

4.4.2 Andre meteorologiske parametere
Temperatur måles ved Rørvik, men nedbør og snødybde måles ikke ved denne stasjonen.
Nærmeste stasjon der disse parameterne måles er Liafoss stasjon, som ligger omtrent 15
km sørøst for planområdet. Statistikk for temperatur målt ved Rørvik og nedbør og snødyb-
de målt ved Liafoss for tiårsperioden 2008-2017 er oppført i Tabell 3. Grafene i Figur 3 viser
temperatur, nedbør og snødybde for de samme stasjonene for år 2017.

Tabell 3. Oppsummerende statistikk for temperatur, vindhastighet (Rørvik stasjon), nedbør og snødybde
(Liafoss stasjon), for årene 2008-2017. Data for temperatur og vindhastighet foreligger på timebasis,
mens nedbør og snødybde er målt på døgnbasis.

Temperatur (°C) Vindhastighet (m/s) Nedbør (mm) Snødybde (cm)

Årstall Gj. snitt Maks. Min. Gj. snitt Maks. Totalt Maks. % av dager Gj. Snitt* % av dager

2008 6.8 27.4 -11.5 2.7 14.8 1715 62 61 19 42

2009 6.4 25.9 -11.7 2.7 13.5 1981 58 59 31 37

2010 4.4 24.3 -18.0 2.4 12.2 1516 55 59 46 51

2011 7.2 27.3 -12.8 3.0 17.0 2696 74 75 44 39

2012 5.5 22.7 -13.9 3.0 15.4 2014 53 68 37 46

2013 6.4 26.4 -15.7 2.8 19.2 2617 77 68 51 47

2014 7.2 30.3 -13.5 3.2 16.8 1499 77 49 12 17

2015 7.1 26.3 -8.0 3.1 17.3 2902 101 70 7 28

2016 6.4 28.6 -14.9 2.8 16.2 1762 45 54 27 34

2017 6.5 24.6 -11.8 3.1 14.6 2489 80 56 9 38

2008-17 6.4 30.3 -18.0 2.9 19.2 2119 101 62 31 38

*Gjennomsnittlig snødybde beregnet ut fra dager med snødekke
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Figur 3. Temperatur målt ved Rørvik og nedbør og snødybde målt ved Liafoss meteorologiske stasjon, for
år 2017.

Luftforurensning er typisk mest problematisk i perioder på vinteren med lave temperaturer
og stillestående luft. Utslipp av komponenter som svevestøv og nitrogendioksid fra veitra-
fikk, i tillegg til vedforbrenning fra husholdninger, kan da medføre dårlig lokal luftkvalitet
ved trafikkerte veier og tettsteder. Temperaturen i området er lav i vintersesongen, mellom
0 og -10 °C store deler av perioden fra midten av november til og med deler av april måned
(Figur 3). Gjennomsnittlig temperatur i perioden 2008-2017 var på 6,5 °C; den laveste
temperaturen registrert (som timemiddel) var på -18 °C (Tabell 3). Større støvpartikler fra
masseuttaket, samt støv som virvles opp fra veibanen og fra massetransport, er imidlertid
avhengig av vind for å spres over større avstander.

Nedbør og snødekke har stor betydning for spredning av støv: I regnvær faller støv og an-
nen luftforurensning raskt til bakken i tillegg til at oppvirvling av støvpartikler ved masseut-
taket og langs veiene hindres. Konsentrasjonene i luft blir dermed redusert. Snødekke på og
ved veibanen dekker over og hindrer oppvirvling av støv og dermed spredning til luft. Ved
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Liafoss stasjon falt 2489 mm nedbør i 2017, gjennomsnittlig 2119 mm i tiårsperioden. Mak-
simalt målt mengde nedbør på døgnbasis var 101 mm mellom 2008 og 2017. Det ble regi-
strert nedbør de fleste dagene i året: 56 % av døgnene i 2017, og 62 % av døgnene i tiårs-
perioden. Det var snødekke ved Liafoss 38 % av dagene, både i 2017 og for tiårsperioden.
Gjennomsnittlig snødybde i området, målt for dager med snødekke, var på 9 cm i 2017 og
31 cm mellom 2008 og 2017. Det er altså nedbør og snødekke i området betydelige deler av
tiden, noe som bidrar til å fjerne støv og annen luftforurensning fra lufta til bakken og hind-
re oppvirvling til luft.

Som det framgår av Tabell 3, har værforholdene i området vært relativt stabile de siste ti
årene. Gjennomsnittlig snødybde var lav i 2017 sammenlignet med perioden 2008-2017,
men prosentandelen dager med snødekke var den samme som for tiårsperioden.

5. 0-alternativet
0-alternativet vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens driftssituasjon, det vil si
uthenting av uarbeidede/bearbeidede steinmasser til mellomlagring fra Stakkskardet, trans-
port via Fv 770 og gjennom Kolvereid sentrum til Storbjørkåsen grustak for bearbeiding, og
utkjøring av bearbeidede masser fra Storbjørkåsen til kunder. Transport av masser til Stor-
bjørkåsen med båt til Brekkankaia ved Kolvereid er et alternativ, se Figur 4 i innledningsde-
len. Det kan også tenkes at driften vil reduseres eller legges ned i framtidig situasjon der-
som lønnsomheten blir for dårlig med dagens utfordringer for driften. For planområdet på
Hagan foreligger det ikke andre planer for bruken av arealene, som inntil videre vil viderefø-
res som utmark og ubenyttet skogsområde.

Konsekvenser for luftkvaliteten i området som følge av videreføring av dagens driftssitua-
sjon er beskrevet i del 4 Situasjon. Mulig reduksjon eller nedlegging av driften vil naturligvis
resultere i noe redusert tungtransport langs Fv 770 og særlig gjennom Kolvereid sentrum,
noe som vil forbedre luftkvaliteten i området. Massetransport via båt til Brekkankaia vil for-
flytte deler av tungtransporten østover i retning kaia, og dermed redusert luftkvalitet for
beboerne i dette området. Veiene ut til Brekkankaia er i tillegg små og dårlig tilrettelagt for
tungtransport per i dag.

6. Verdi
Støv som legger seg på hustak, vegger, terrasser og lignende og som kommer innenfor
åpne vinduer eller lufteventiler kan utgjøre en plage og redusere trivselen for menneskene
som bor nær det planlagte masseuttaket, knuseverket og veiene i området. Støvnedfall kan
også medføre kostnader i form av ødeleggelser av verdier og opprensing.

Svevestøv er partikler som er små nok til at de er luftbårne over lengre tidsperioder og kan
transporteres med vinder over større avstander fra utslippskildene. En del av disse partikle-
ne kan innåndes av mennesker (partikler mindre enn 10 µm, PM10) og potensielt forårsake
helseskader, hovedsakelig sykdom relatert til skadelige effekter på respirasjons- og hjer-
te/karsystemet, og i verste fall føre til dødsfall. Fine partikler, definert som partikler mindre
enn 2,5 µm (PM2,5), er særlig assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Få boliger ligger i umiddelbar nærhet til planområdet på Hagan slik at beboerne potensielt
kan oppleve redusert luftkvalitet som følge av tiltaket. To boligeiendommer ligger med av-
stand på mindre enn 300 meter fra nærmeste bruddkant, mens et fåtall boliger ligger 400-
600 meter fra planområdet. Kolvereid har i underkant av 2000 innbyggere, men avstanden
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til sentrum regnes som for stor til at Kolvereid skulle inngå i influensområdet. Verdien knyt-
tet til konsekvenser for luftkvalitet i nærliggende områder settes derfor til liten, se skala
nedenfor.

     Liten          Middels        Stor
__________l_________l__________

7. Tiltaket
Hagan masseuttak planlegges lagt til et område som dekker omtrent 38 dekar på Hagan, på
nordsiden av Fv 770, se utdrag fra uttaksplanen i Figur 4, samt i komplett versjon i Vedlegg
2. Planområdet ligger omtrent 1 km nordøst for den nærmeste bebyggelsen i Kolvereid sen-
trum.

Figur 4. Utdrag fra uttaksplanen for Hagan steinbrudd (Trønderplan AS, 2017a). Hel, blå linje markerer
uttaksgrensen, mens stiplet svart linje markerer reguleringsgrensen. Grønt område angir areal satt av til
vegetasjonsskjerm. Plassering av støyvoller/avdekkingsmasser, lager for knuste masser og mobilt knuse-
verk er markert på figuren.
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Totalt 630 000 fm3 faste fjellmasser skal tas ut over en periode på 30 år, noe som gir et
årlig uttaksvolum på omtrent 20 000 fm3. Massene skal tas ut og knuses og bearbeides in-
nenfor uttaket. Et mobilt knuseverk planlegges plassert sørvest på planområdet. Bearbei-
ding av masser (boring og sprenging, grov- og finknusing) vil imidlertid kun foregå over
totalt omtrent 3 måneder i året.

Ferdig bearbeidede masser selges og kjøres ut til kunder fra uttaket. Tiltaket vil generere
omtrent 18 turer per driftsdøgn medregnet tur- og returtransport langs Fv 770. Det antas at
omtrent 80 % av massetransporten vil gå vestover i retning Kolvereid, og den resterende
østover. Massetransport sørover til Kolvereid sentrum vil dermed bli betydelig redusert.

8. Omfang
Masseuttaket skal utformes i en «gryteform», slik at bruddkantene vil utgjøre skjermings-
kanter mellom uttaket og Fv 770, nærliggende boliger og Kolvereid sentrum, se uttakspla-
nen i Figur 4. Nedre uttaksdybde vil være på kote +108 og øvre på kote + 176. Uttaket vil
få egen adkomst ut fra Fv 770, og avdekkingsmasser skal legges på begge sider av adkoms-
ten langs uttaksgrensen for å danne støyvoller. En 20 meter bred sone bestående av eksis-
terende vegetasjon (i hovedsak bartrær) skal i tillegg bevares som skjerming rundt hele
uttaket.

Skjermingen som utformingen, støyvollene og vegetasjonen utgjør tilsier liten grad av
spredning av støv fra selve uttaksområdene ut mot de nærmeste boligene. I tillegg er det
skogsvegetasjon mellom uttaket og eiendommene som skjermer disse boligene både fra
uttaket og fra veien. Støvgenererende aktiviteter som boring, sprenging og knusing skal
også kun foregå i mindre deler av året. Det kan tenkes at det ved spesielle omstendigheter
kan forekomme spredning av støv som kan berøre større områder. Ettersom vindhastighe-
tene i området det meste av tiden er lave, er det imidlertid lite sannsynlig at vinder skulle
medføre støvflukt ut fra uttaket over bruddkantene. Gitt skjermingen og avstanden anses
spredning ut til Kolvereid sentrum for å være ubetydelig.

Turgåere som ferdes i områdene nær uttaket vil mest sannsynlig heller ikke bli plaget av
støv fra virksomheten på grunn av skjermingen. Det vil settes opp sikringsgjerde langs ut-
taksgrensen innenfor vegetasjonssonen slik at turgåere ikke kommer inn på selve uttaksom-
rådet.

Det vil bli noe økning i tungtransporten langs Fv 770 forbi Hagan, noe som kan medføre en
liten økning i utslipp av luftforurensning og støvflukt ut til boligene som ligger langs Fv 770.
Transport av masser ut til kunder vil imidlertid kun utgjøre ca. 18 biler per virkedag. Tung-
trafikken langs veiene ved Kolvereid vil bli betydelig redusert sammenlignet med dagens
situasjon og 0-alternativet. Viktigst med tanke på omfanget er at massetransporten til og
fra Storbjørkåsen gjennom Kolvereid sentrum vil reduseres til et minimum, noe som inne-
bærer at langt færre beboere på Kolvereid vil bli eksponering for støv og luftforurensning
generert av denne transporten.

Omfanget av støv- og luftkvalitetsproblematikken i området som konsekvens det planlagte
masseuttaket på Hagan settes totalt sett til middels positivt, se skala.
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Stort          Middels        Lite             Lite           Middels       Stort
negativt      negativt      negativt       positivt      positivt       positivt
                                               Intet

__________l_________l__________l_________l_________l_________

9. Konsekvens
Verdien med hensyn på lokal luftkvalitet er vurdert til liten ettersom potensielle plager og
helseskader relatert til støv- og luftforurensningsproblematikk kan være sjenerende og al-
vorlige, men berører få eller ingen beboere. Omfanget er satt til middels positivt på grunn-
lag av betydelig redusert massetransport gjennom Kolvereid sentrum og dermed forbedret
luftkvalitet særlig i områdene nær Fv 7108. Sannsynligheten for støvflukt ut fra selve ut-
taksområdet på Hagan er forventet å være liten på grunn av effektiv skjerming av uttaket.
Den samlede konsekvensen av Hagan masseuttak er derfor vurdert totalt sett å medføre en
liten positiv konsekvens, se framstilling i konsekvensvifta fra Statens vegvesens Håndbok
V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2014) (Figur 5).

Figur 5. Tiltakets konsekvens med hensyn på støvproblematikk og lokal luftkvalitet vist i konsekvensvifta
(fra Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen & Vegdirektoratet, 2014)).
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10. Avbøtende tiltak
Det presiseres i driftsplanen og planbeskrivelsen at virksomheten skal overholde krav og
bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 30. I henhold til kapittel 30 skal knuseverk
anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i størst mulig grad skjermer for
aktivitetene i massetaket og hindrer direkte innsyn fra naboer (§ 30-3). Ettersom selve ut-
formingen av masseuttaket vil skjerme effektivt for støvflukt, vil det viktigste avbøtende
tiltaket være til enhver tid å opprettholde høyden på bruddkantene og støyvollene og bred-
den på vegetasjonssonen.
§ 30-4 i forurensningsforskriften inneholder spesifikke krav til støvdempende tiltak fra
støvgenererende aktiviteter som knusing, sikting, transport og lagring av masser: «

· Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å dempe
støving mest mulig.

· Annet prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med
avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytings-
anlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing,
sikting og transport.

· Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann
for å hindre støvflukt.

· Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. Virksomheten
skal kunne dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er risikovurdert med
tanke på miljøskade.»

11. Oppfølgende undersøkelser
Ettersom det ligger boliger mindre enn 500 meter fra det planlagte knuseverket, er det krav
til gjennomføring av støvnedfallsmålinger i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30.
Mengden nedfallsstøv fra totalaktivitetene ved virksomheten skal ikke overstige 5 g/m2 i
løpet av 30 dager ved nærmeste nabo eller eventuelt andre naboer som blir mer utsatt
(§ 30-5). Denne grensen gjelder for totalt støvutslipp fra alle aktiviteter ved virksomheten,
både under drifts- og anleggsfasen.

Støvnedfallsmålinger skal utføres med intervaller på 30 dager i en periode på minst ett år,
og ikke avsluttes før grensen overholdes. Målingene skal være representative for normal
drift ved anlegget, og skal være kvalitetssikret og planlagt og gjennomført av uavhengig
konsulent. Eiendommen med gnr./bnr. 62/415 ligger nærmest adkomsten til uttaket, der
det kan tenkes å forekomme noe støvflukt. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å gjen-
nomføre målingene ved denne eiendommen.

Svevestøvmålinger kan i spesielle tilfeller også vurderes, dersom det mistenkes at grense-
verdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 overstiges. Med tanke på den begrensede tra-
fikkmengden som genereres ved Hagan og skjermingen rundt uttaket anses det som lite
sannsynlig at konsentrasjonene av svevestøv i området skulle overstige grenseverdiene.

Referanser

Folkehelseinstituttet; Miljødirektoratet. (2013). Luftkvalitetskriterier - Virkninger av
luftforurensning på helse Rapport 2013:9. Oslo. Hentet ut fra



16/16

https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/luftkvalitetskriterier---
virkninger-av-luftforurensning-pa-helse-pdf.pdf

Klima- og miljødepartementet. (2004). Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) FOR 2004-06-01. Hentet ut mars 13, 2017, fra
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0931.html#map040

Klima- og miljødepartementet. (2015). Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven). Hentet ut mars 13, 2017, fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

Klima- og miljødepartementet, & Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2017).
Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854. Hentet ut august 31, 2017,
fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2008). Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV-2008-06-27-71. Hentet ut mars
13, 2017, fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Meteorologisk institutt. (2018). eKlima. Hentet ut mars 13, 2017, fra
http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_s
chema=PORTAL

Norsk institutt for luftforskning (NILU), Miljødirektoratet, & Statens vegvesen. (2018).
Luftkvalitet.info - ModLUFT. Hentet ut april 17, 2017, fra
http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/ModLUFT.aspx

Rambøll. (2018). KU-temanotat Trafikk. Hagan masseuttak - konsekvensutredning.
Forslagsstiller: Nærøysund Kraftbetong AS. 2018-01-18.

Statens vegvesen. (2017). Vegkart. Hentet ut august 31, 2017, fra
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3

Statens vegvesen. (2018). Nasjonal vegdatabank (NVDB). Hentet ut april 26, 2017, fra
http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank

Statens vegvesen, & Vegdirektoratet. (2014). Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Hentet ut
august 31, 2017, fra
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1132472?fast_title=Håndbok+
V712+Konsekvensanalyser.pdf

Trønderplan AS. (2017a). Hagan steinbrudd Driftsplan. Nærøysund Kraftbetong AS,
25.01.17. Hentet ut januar 11, 2018, fra
http://naroy.kommune.no/NK/Intern.nsf/FilA/A65BAAE58B38E0D0C12580CA004D1D5
3/$FILE/Driftsplan Hagan steinbrudd 25.01.2017.pdf

Trønderplan AS. (2017b). Hagan steinbrudd Planbeskrivelse. Forslagsstiller: Nærøysund
Kraftbetong AS. Hentet ut januar 10, 2018, fra
http://www.naroy.kommune.no/NK/Intern.nsf/FilA/A65BAAE58B38E0D0C12580CA004
D1D53/$FILE/Planbeskrivelse Hagan steinbrudd 24.01.2017.pdf



Rambøll Norge AS

NO 915 251 293 MVA1/6

Dato 2018-01-18

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim

T +47 73 84 10 00
F +47 73 84 10 60
www.ramboll.no

NOTAT
Oppdrag 1350026735 Hagan masseuttak – konsekvensutredning
Kunde Nærøysund Kraftbetong AS
Notat nr. KU-temanotat Trafikk
Dato 2018-01-18
Til Nærøy kommune
Fra Håvard Parr Dimmen
Kopi [Navn]

TEMANOTAT TRAFIKK

1. Innledning
I dette temanotatet beskrives trafikale konsekvenser ved etablering
av Hagan steinbrudd ved Finnehøgda på Hagan nordøst for
Kolvereid sentrum. I steinbruddet skal uttatte masser bearbeides til
rett fraksjon før uttransport til kunde. Støy og støv fra trafikk blir
ikke omtalt i dette notatet.

Trafikksituasjonen blir sammenlignet med dagens situasjon der en
først transporterer masse til Storbjørkåsen grustak sør for
Kolvereid sentrum. Massene blir der mellomlagret / bearbeidet, og
mesteparten av massene blir deretter transportert ut igjen til
kunder. Den siste delen av massene blir brukt til betongproduksjon.

Hagan steinbrudd vil være ca 1,2 km nordøst for Kolvereid sentrum
(luftlinje) og ca 250 meter fra nærmeste nabo Steinbruddet vil
være skjult av fjell til nærmeste nabo. Storbjørkåsen grustak har
under 100 meter avstand til boligene i den sørligste delen av
Kolvereid sentrum. Det er et vegetasjonsbelte mellom boligene og
grustaket.

2. Datagrunnlag og metode
Ved utarbeidelse av notatet er det brukt en del opplysninger fra
Vegvesenet som er tilgjengelig i NVDB / Vegkart. I tillegg har vi
mottatt opplysninger angående transportmengder i dagens og
planlagt situasjon.

Ut fra opplysningene om trafikkmønsteret ut fra dagens drift og
forventet transportmønster i det nye massetaket er det gjort en
vurdering og grov beregning av hvordan trafikkbildet blir endret.
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3. Overordnede planer og mål
Et overordnet mål for trafikkmessige konsekvenser er at etableringen ikke medfører en
forverret trafikksituasjon med tanke på flee trafikkulykker, økt utrygghet og dårligere
bomiljø. Et naturlig utgangspunkt er nullvisjonen med "null drepte og hardt skadde".

I gjeldende arealplan for planområdet (kommunedelplanen "Kolvereid") er dette området
avsatt som LNF-område. I forhold til trafikk foreligger det ikke overordnede planer som er i
konflikt med dette tiltaket.

4. Dagens situasjon
I dag er det mye dobbelttransport av masser. Det blir transportert masser fra Stakkskardet
(Rørvik) ca 30 km vest for Kolvereid til dagens grustak ved Storbjørkåsen sør for Kolvereid
sentrum. Dette grustaket fungerer som mellomlager. Det blir inntransportert 45000 tonn pr
år. 40000 tonn transporteres ut igjen som stein, grus og sand. De resterende 5000 tonn blir
brukt i betongproduksjon.

Hensikten med planforslaget er å minimalisere dobbelttransporten av masser ved at en nå
kan ta ut og bearbeide steinmassene til rett fraksjon i Hagan steinbrudd.

Trafikkmengder
Dagens trafikk på hovedvegnettet i området er vist i figuren nedenfor.

Figur 1: ÅDT på fylkesvegnettet 2016 (Svv - NVDB)
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Storbjørkåsen grustak ligger til kommunalt vegnett like sør for kartutsnittet. Ut fra en vanlig
fordeling av tungbilandelen (Vegvesenet sine registreringer er basert på lengde) har fv 770
øst for Kolvereid sentrum relativt mye tungtrafikk, 15%. Årsdøgntrafikken med lange
(tunge) kjøretøy er ca 190 pr dag både vest og øst for sentrum. På en vanlig hverdag vil det
da være ca 200 lange (tunge) kjøretøy på fv 770.

Merknad:
En vanlig hverdag (mandag – fredag) har en trafikkmengde på litt i overkant av
årsdøgngjennomsnittet, mens det på lørdag og søndag er noe lavere trafikk.
Trafikkmengdene er angitt med en viss usikkerhet og er angitt for strekninger med ulik
lengde. Det kan derfor være en del lokale variasjoner i forhold til det som er angitt for den
aktuelle strekningen i NVDB.

Inntransporten til Storbjørkåsen har et transportomfang på i overkant av 8 lass pr dag:
Total mengde inn: 45000 tonn / år
Gjennomsnitt pr lass 25 tonn / lass (lastmengde varierer med type kjøretøy)
Gjennomsnitt antall lass 8,2 lass / dag (220 driftsdøgn/år)

Uttransporten av denne masse utgjør litt over 7 lass pr dag:
Mengde ut: 40000 tonn / år
Gjennomsnitt pr lass 25 tonn / lass (lastmengde varierer med type kjøretøy)
Gjennomsnitt antall lass 7,3 lass / dag (220 driftsdøgn/år)

Totalt utgjør denne transporten da ca 15 turer med lass pr virkedag. Når en ofte har tom bil
enten til eller fra tilsier dette inntil ca 30 turer pr virkedag. Mesteparten av denne trafikken
antas å gå fv 7108 / kv 2100 (Bjørkåsvegen) nordover / sørover gjennom Kolvereid
sentrum.

Det er ca 1,4 kilometer å kjøre mellom avkjørsel til Storbjørkåsen grustak og krysset med
fylkesveg 770.

Trafikkulykker
Transportruten for massetransporten er fylkesveg 770 og 7108 og kv 2100 (Bjørkåsvegen).
I perioden 2002-2016 (15 år) er det ikke registrert trafikkulykker med personskade der
tunge kjøretøy er innblandet. Totalt er det registrert 4 ulykker på fv 770 fra
Kolvereid prestegard i vest til det planlagte steinbruddet i øst. I alle ulykkene var det kun
ett kjøretøy innblandet. Det er 3 utforkjøringsulykker og ulykker der motorsykkel veltet i
kjørebanen.To av ulykkene var i sentrum av Kolvereid. Det er ikke registrert ulykker langs
fv 7108 eller i den kommunale delen av Bjørkåsvegen.

Fartsgrenser
Fv 770 har gjennomgående bedre standard enn fv 7108. Gjennom sentrum er fartsgrensa
på fv 770 50 km/t med unntak av en kort strekning i nordøst som har 40 km/t fartsgrense.
Det er deretter 60 km/t fartsgrense både i østlig og vestlig retning. Ved avkjøring til Hagan
steinbrudd er det 80 km/t fartsgrense, ca 400 meter øst for der 60-sona slutter.
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Fv 7108 har fartsgrense 30 km/t fra kryss med fv 770 og ca 880 meter sørover. Derifra er
det 50 km/t fartsgrense i Bjørkåsvegen videre forbi avkjøring til grustaket.

Gang- og sykkeltilbud
Fra krysset i sentrum har fv 770 fortau / gangbane østover til og med strekningen med 40
km/t. Det er her også et hevet gangfelt for de som skal krysse fylkesvegen. Videre østover
er det brei skulder (kun oppmerking) langs strekningen med 60 km/t fartsgrense.

Vestover langs fv 770 er det ikke gang- og sykkeltilbud de første 400 meter, men det er der
parallelt vegnett som kan benyttes. Det er undergang mellom Sentrumsgata og
Doktorvegen og gangfelt lenger vest ved krysset med kommunal veg Øvre Krikåsen.
Vestover fra gangfeltet er det gang- og sykkelveg. For en del av gang- og sykkeltrafikken
kan Doktorvegen og undergangen benyttes som alternativ til kryssing av fv 770 i plan ved
gangfeltet.

Langs fv 7018 er det fortau, og følgelig god separering mellom "harde" og "myke"
trafikanter. Der fortauet slutter og videre sørover er det mulig å benytte lokal kommunal
veg nesten helt sør til grustaket. Det er to gangfelt på strekningen, begge to ligger ganske
langt nord, der det er 30 km/t fartsgrense.

5. 0-alternativet
Nullalternativet medfører at massetransporten til og fra grustaket sør for sentrum forblir på
omtrent samme nivå som i dag. Ut fra generell trafikkvekst og utvikling i området er det
ikke forventet at trafikksituasjonen vil bli vesentlig forandret. Trafikkmengdene tilsier at det
ikke vil oppstå kapasitetsproblemer på vegnettet. Registrerte ulykker tilsier heller ikke at det
er grunn til å forvente spesielt mange trafikkulykker i området. Det er allereder foretatt en
del tiltak i form av reduserte fartsgrenser og tiltak for separering av "myke" og "harde"
trafikanter i sentrumsområdet.

Dagens driftsmodell for Storbjørkåsen er tungvindt og er utfordrende med tanke på en
rasjonell og lønnsom drift. På sikt kan det resultere i redusert aktivitet eller nedleggelse, noe
som medfører at tungbiltrafikken går ned.

Det er også nevnt at det kan være aktuelt med tiltransport av masser til Storbjørkåsen fra
båt. Tiltransport fra kaianlegg vil også medføre ulemper for naboer til ny transportrute.
Båttransport vil være mer tidsuavhengig slik at det kan medføre mer aktivitet (og transport)
på kveld og natt.

6. Tiltaket
Steinbruddet vil i første rekke fjerne dobbelttransporten av masser en har i dag, og på en
vanlig hverdag vil det være ca 30 færre lastebiler til og fra Storbjørkåsen. En regner at dette
er omtrent halvparten av dagens trafikk til og fra dette anlegget.

Planlagt uttak av stein er 20000 m3 pr år, tilsvarende 50000 tonn.
Med gjennomsnitt på 25 tonn pr lass utgjør dette ca 2000 lass pr år.
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Med 220 virkedøgn pr år blir det ca 9 lass pr dag, eller ca 18 tur/retur-transporter.

Retningsfordeling av massetransporten er anslått til å være
· 80% i retning Kolvereid
· 20% i retning Foldereid.

Gjennomsnitt i retning Kolvereid blir da 14,4 turer pr dag (tur / retur).

I planlagt situasjon vil det være ca 15 lastebiler pr dag, mens det i dagens situasjon er ca
30 turer pr dag. Trafikkfordeling av massetransporten videre sør og vest for Kolvereid gir en
viss usikkerhet: Kundenes beliggenhet og kundens behov spiller inn. I tillegg vil produksjon
og type kjøretøy som blir benyttet også innvirke på transportmengden.

Det er ca 1,4 kilometer å kjøre mellom avkjørsel til Hagan steinbrudd og krysset med
fylkesveg 7108. Det er da omtrent samme avstand fra Storbjørkåsen grustak og Hagan
steinbrudd til dette sentrale krysset mellom fylkesveg 770 Foldavegen og fylkesveg 7108
Bjørkåsvegen. Ut fra vegstandard og fartsgrenser er kjøretiden på denne distansen ca 3
minutt fra Storbjørkåsen og ca 1,5 minutt fra Hagan.

Ut fra en grov gjennomsnittsbregning kan en hevde følgende:

· Det nye steinbruddet vil overføre lastebiltrafikk fra Bjørkåsvegen (fv 7108 / kv
2100) til Foldavegen (fv 770) øst for sentrum.

· Det nye steinbruddet vil fjerne dagens dobbelttransport av masser.
Lastebiltransporten i Foldavegen (fv 770) vest for sentrum vil bli redusert.

· Samlet lastebiltrafikk gjennom sentrum av Kolvereid vil bli redusert.

Rundt regnet vil det være omtrent 15 flere passeringer med lastebil øst for sentrum, mens
det vil være en større nedgang i Bjørkåsvegen.

Ut fra eksisterende vegstandard er fv 770 bedre egnet for store kjøretøy enn fv 7108. En
kan ikke forvente at endret transportmønster for massetransporten vil medføre flere
trafikkulykker.

Adkomst til det nye området er planlagt utformet i samsvar med gjeldende krav til sikt og
geometri. Det vil være noe annen trafikk til området enn bare massetransporten, blant
annet arbeidsreiser. Samtidig kan en forvente at omfanget av slik trafikk til Storbjørkåsen
vil gå noe ned.
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7. Oppsummering

Selv med en viss usikkerhet i eksisterende trafikkgrunnlag og gjennomførte beregninger vil
omfanget på lastebiltransport gjennom Kolvereid sentrum bli redusert som følge av
etablering av Hagan steinbrudd.

En kan fovente at støy, støv og følt utrygghet som følge av lastebiltransporten vil bli
redusert når Hagan steinbrudd blir etablert.

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i og rundt Kolvereid sentrum der
tunge kjøretøy har vært involvert.

Trafikkmessig må Hagan steinbrudd vurderes som et positivt bidrag til et endret trafikkbilde
i Kolvereid sentrum.
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1. INNLEDNING 

Arbeid med reguleringsplanen Hagan steinbrudd pågår. Hensikten med reguleringsplanen er å 

legge til rette for etablering av nytt masseuttak for uttak av steinmasser som skal benyttes som 

råstoff ved bygge- og anleggsvirksomhet. Tiltakshaver er Nærøysund Kraftbetong AS, mens 

Trønderplan AS er plankonsulent. Etter en prosess for å finne egnet areal som har vart i flere år, 

er Finnehøgda på Hagan nordøst for Kolvereid sentrum vurdert av tiltakshaver å være en gunstig 

plassering for etablering av steinbrudd i denne delen av kommunen. 

 

Rambøll er engasjert for å utarbeide konsekvensutredninger for å etterkomme vedtaket fattet av 

Nærøy kommune etter andregangs behandling av reguleringsplanen «Hagan 

masseuttak/steinbrudd».  

 

Dette notatet tar for seg bolyst/livskvalitet og fremtidige utbyggingsmuligheter.  

2. BOLYST OG LIVSKVALITET 

2.1 Metode 

Det er ikke utarbeidet et eget metodesett eller handbok for å utrede bolyst og livskvalitet. Det 

nærmeste er Statens vegvesens metodikk beskrevet i håndbok V712 – Konsekvensanalyser 

(2014), samt Miljødirektoratets håndbok 18 – friluftsliv i konsekvensutredninger (2001).   

Derfor vil den bli brukt metodisk med visse tilpasninger.  

 

Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensutredningen er en forventet utvikling i henhold til 0-

alternativet, dvs. dagens situasjon. 

 

Som grunnlag for vurderingene benyttes informasjon fra utbygger og plankonsulent samt kjent, 

offentlig registrert kunnskap om området.  

 

I gjennomføring av KU er det tre begreper som står sentralt ved vurdering og analyse av 

konsekvenser: verdi; omfang: og konsekvens. 

 

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt 

som tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle KU-temaet i det området 

som prosjektet planlegges. 

  

2. Tiltakets omfang/påvirkning – hvor store endringer (positive eller negative) tiltaket antas 

å medføre for det aktuelle KU-tema.  

 

3. Tiltakets konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det 

berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes de 

fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0.  

 

For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: 

Liten (eller lokal) verdi; middels (eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi. Verdien 

fastsettes i utgangspunktet med grunnlag i et sett verdikriterier angitt i Håndbok V712. I tillegg 

må man også gjøre noen skjønnsmessige vurderinger.  
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Tiltakets omfang angis på en femdelt skala: 

Stort negativt omfang; middels negativt omfang; lite/intet omfang; middels positivt omfang; 

stort positivt omfang. I omfangsvurderingen ser en på hvilke konkrete endringer tiltaket antas å 

medføre. Omfanget fastsettes ved bruk av kriterier utarbeidet for hvert KU-tema.  

 

Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok V712 

I viften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor til ubetydelig på begge sider av 

skalaen. Konsekvensskalaen er i viften angitt med farger fra lilla til hvit med koding ++++ via 0 

til - - - -.  

 

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 

konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 

vurderes til ”lite til middels omfang”, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for 

eksempel nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike konsekvenser 

håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Konsekvensskala 

2.1.1 Om begrepene bolyst og livskvalitet 

Bolyst: 
En presentasjon om bolyst basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), 
Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by– og regionforskning (2000, 2011) 
sier: «Bolyst omfatter både materielle og immaterielle forhold knyttet til et mer eller mindre klart 
definert bosted. Bostedet kan være grenda, kommunen, regionen eller byen». 

 

Bolyst knytter seg til: 

 Individuelle forhold (Tilgang på relevant arbeid, kjærlighet, bedre oppvekstsvilkår for 

barn og unge) 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold 

til dagens situasjon. Kan i 

prinsippet ikke bli bedre.  

+ + + 
Stor positiv 

konsekvens  

Store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ + 
Middels positiv 

konsekvens  

Middels store forbedringer i 

forhold til dagens situasjon.  

+ 
Liten positiv 

konsekvens  

Små forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer 

i forhold til dagens situasjon.  

– 
Liten negativ 

konsekvens  

Noe forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

–– 
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til 

dagens situasjon.  

––– 
Stor negativ 

konsekvens  

Store forverringer i forhold til 

dagens situasjon  

–––– 
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold 

til dagens situasjon. Kan i 

prinsippet ikke bli verre.  
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 Forhold på samfunnsnivå (Bedriftsnedleggelse, relokalisering) 

 Gitte forhold (Beliggenhet, landskap, naturressurser) 

 Forhold som kan endres (Kultur, kommunikasjoner, bygde omgivelser) 

 Forhold man kan gjøre noe med (Fysiske forhold) 

 Forhold en ikke kan gjøre noe med (Sosiale forhold) 

 

Livskvalitet  

Anders Barstad i SSB, sier at i vanlig språkbruk brukes livskvalitet ofte som en betegnelse på 

velferd eller det å ha et godt liv. Livskvalitet forstått på denne måten har både objektive og 

subjektive aspekter, og begge er nødvendige for å kunne gi et dekkende bilde av hva et godt 

eller dårlig liv innebærer (Phillips 2006). 

 

To eksempler på objektive mål er arbeidsledighet og forekomsten av kroniske sykdommer, mens 

opplevelsen av jobbtrygghet og av om helsetilstanden er god eller dårlig er eksempler på 

subjektive mål som utfyller disse. 

 

En annen måte å bruke begrepet på er som en samlebetegnelse på velferdens ikke-økonomiske 

komponenter, blant annet helse, utdanning, sosiale relasjoner, personlig trygghet og tilfredshet 

med livet. Det er for eksempel slik begrepet brukes i flere publikasjoner utgitt av OECD 

(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). 

 

På tross av mangfoldet, kan de forskjellige definisjonene av begrepet likevel sies å ha en 

fellesnevner, nemlig en oppfatning om at velferd innebærer noe langt mer enn en velfylt 

lommebok, høy boligstandard og andre materielle goder.  

 

Hvordan vurdere bolyst og livskvalitet?  

All forskning viser at å vurdere bolyst og livskvalitet ikke er enkelt og er sammensatt av en rekke 

faktorer. Den klart viktigste faktoren er folkene som bor der. Det er folk som skaper steder og 

det er ikke nok at omgivelsene er fine, det trenger ikke en gang og være nødvendig. Det er 

likevel noen faktorer som kan være aktuelt å se på i en slik utredning. Dette gjelder i hovedsak 

naturgitte forhold koblet opp mot fysiske forhold som trafikk og støy. Eventuelt nedleggelse av 

arbeidsplasser er også relevant.  

2.2 Alternativer 

Utredningen skal se på hvilke konsekvenser de tiltak planen legger til rette for vil få.  

Utredningen tar for seg to alternativer – 0-alternativet og alternativ 1. 

 

0-alternativet  

0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av dagens situasjon, det vil si at 

ubearbeidede/bearbeidede steinmasser til mellomlagring hentes ut fra Stakkskardet masseuttak 

og transporteres 29 km til Storbjørkåsen grustak gjennom Kolvereid for behandling (knusing til 

ulike etterspurte fraksjoner). Behandlede masser kjøres så ut fra Storbjørkåsen og ut til kunder, 

igjen via Kolvereid sentrum. Planområdet på Finnehøgda vil videreføres som utmark og ubenyttet 

skogsområde.  

 

Ved fortsatt tilkjøring av masser fra Stakkskardet er det ventet at behovet for masser vil holde 

seg på dagens nivå, altså ca. 45 000 tonn. Ettersom dagens driftssituasjon er utfordrende med 

tanke på logistikk og lønnsomhet, kan det tenkes at driften vil reduseres eller legges ned i 

framtiden.  

 

Forslagsstiller har kommunisert at transport av masser til Storbjørkåsen med båt til Brekkankaia 

kan være et aktuelt alternativ, se markering i Figur 2. Ankomst og lossing vil da kunne 
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forekomme til ulike tider på døgnet. Transport fra Brekkankaia til Storbjørkåsen vil også måtte 

skje i tett befolket område gjennom Kolvereid og delvis langs mindre veier som er dårlig egnet 

for tungtransport.  

 

 

Figur 2 Ortofoto som viser plasseringen til Brekkankaia på Kolvereid.  

 

Alternativ 1 innebærer de tiltak planen legger til rette for.  

1. Etablering av nytt steinbruddet vil dekke et areal på totalt omtrent 38 dekar innenfor et 

område nord for Fv 770 på Hagan i Nærøy kommune 

2. Ny transportrute. Ettersom steinmasser både vil tas ut og bearbeides ved Hagan 

steinbrudd, vil dagens transport av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra 

Storbjørkåsen gjennom Kolvereid sentrum bli betydelig redusert. 

3. Gitt planlagt uttak av masser på 20 000 fm3, tilsvarende 50 000 tonn, per år, 

gjennomsnittlig 25 tonn per lass og 220 virkedager i året, vil tiltaket generere ca. 9 lass 

per virkedag, eller 18 turer totalt medregnet tur- og returtransport. 

 

0-alternativet vil bli beskrevet kvalitativt og gitt en verdi i henhold til oppgitt metodikk. 

Deretter vil en se på hvilket omfang alternativ 1 vil medføre for bolyst og livskvalitet i området. 

Til sist vurderes hvilke fordeler og ulemper/konsekvenser alternativ 1 vil medføre i forhold til 

alternativ 0.  

 

2.3 Verdivurdering 

For å vurdere områdets verdi, ser en på: 

 Bruken av området og potensiale for senere bruk 

 Om landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av betydning, og hvor 

stor denne betydningen er 

 Hvilke belastninger dagens bruk har for folks bolyst og livskvalitet. Støy og utseende på 

dagens masseuttak blir vurdert. Dette gjelder influensområdet.  
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 Om området inngår i en større, sammenhengende grønnstruktur av verdi, eller fungerer 

som korridor/adkomst mellom slike områder  

 

2.3.1 Planområdet 

 

 

Figur 3 Planområdet og influensområdet 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor eiendommen gnr./bnr. 62/2. Arealet er i dag i bruk som 

utmark og skogbruksområde, og er registrert som bestående av skog med lav til middels bonitet, 

uproduktiv skog og skrinn fastmark i NIBIOs database gårdskart, som omtalt i planbeskrivelsen 

(Trønderplan AS, 2017b). NGUs database for løsmasser angir at området i hovedsak består av 

«bart fjell, stedvis tynt dekke», med noe myr i sørvest like nord for Fv 770 (Trønderplan AS, 

2017b). Det er noe stigning i terrenget fra Kolvereidvågen nordover opp mot Fv 770. Området 

like nord for Fv 770 er relativt flatt, for så å stige bratt opp mot fjellet Hatten. Det ligger noen 

boligeiendommer langs Fv 770 sørvest for planområdet.  
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Områdene i tilknytning til planområdet er ikke blant de som er mest brukt rundt Kolvereid. 

Lomtjønna og områdene tettest på boligene (boligområdet nord for prestegården) brukes lokalt 

noe. Det er også mulig å gå ryggen fra Lomtjønna via Hatten og Lautatinden til Lauta og 

sjøområdene der. Selve planområdet vurderes og ha liten verdi som utfartsområde mens 

området i direkte tilknytning har noe større verdi og er mer besøkt. Kystlinja har også verdi som 

utfartsområde.  

2.3.2 Influensområdet 

Siden denne utredningen skal se på dagens situasjon ift nytt alternativ som ligger på hver sin 

side av Kolvereid sentrum har vi valgt å utvide influensområdet til å gjelde turområdene sør for 

sentrum.  

 

 

 

Figur 4 Løypenett Kolvereid (skisporet.no)  

 

Områdene sør for Kolvereid er mye mer brukt enn de langs fv 770. Skiløpenettet og skihytta er 

mye brukt av idrettslag og beboere både sommer og vinter. Byfjellet Vattin(249 moh) er også 

mye brukt av de lokale. Det er flere mindre vann der som er aktuelle turmål.  

Parkering foregår i dag på Storbjørkåsen grustak. Både det grustakets plassering i 

utfartsområdet og støy/trafikk fra grustaket er med å trekke verdien ned noe.  
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Figur 5 Turbeskrivelse Vattin (Rørvik idrettslag) 

2.3.3 Samlet verdivurdering 

Med bakgrunn i beskrivelsen over, vurderer vi at planområdet har liten verdi mens 

influensområdet har middels verdi. Området sør for Kolvereid sentrum med lysløypa og Vattin er 

viktig lokalt og har middels til stor verdi. Samlet blir da verdien middels.  

 

     Liten          Middels        Stor 

__________l_________l__________ 

 

 

2.4 Omfangsvurdering 

Omfang er tiltakets påvirkning – hvor store endringer (positive eller negative) tiltaket antas å 

medføre for det aktuelle KU-tema.    

 

For å vurdere planens omfang for ser man på: 

 Påvirkes områdets bruksmuligheter 

 Påvirkes området attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold 

 I hvilken grad på virker utviklingen bolyst og livskvalitet i form av støy, støv, trafikk og 

begrensninger i utfartsterreng? 

 Vil tiltaket ha noe å si for sysselsettinga i kommunen 

 

Områdets bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelseskvalitet.  

Selve planområdet er lite brukt til tur og rekreasjon og vil sånn sett kunne bygges ut uten tap av 

viktig utfartsterreng. Også området i direkte tilknytning til planområdet kan brukes som før selv 

om støy fra massetaket og sår i landskapet kan være med å forringe naturopplevelsen.  
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En utvikling av Hagen massetak vil føre til mindre trafikk til og fra knuseriet på Storbjørkåsen. 

Det vil være positivt for området rundt skiløypene og turområdet sør for Kolvereid sentrum som 

er mye brukt av lokalbefolkningen.  

 

 

Figur 6 Kart som viser dagens rute mellom Storbjørkåsen og Stakkskardet og nytt alternativ på Hagan 

 

Alternativets omfang på bolyst og livskvalitet i form av støy, støv og trafikk.   

Støyvurderingen viser at støy fra nytt anlegg på Hagan ikke berører noen boliger. En økning i 

trafikken langs fv 770 vil uansett være negativt for de som bor langs veien. Utsikt i form av å se 

rett inn i et steinbrudd vil for de fleste være negativt og trekke ned bolysten på det stedet. 

Trønderplan har utredet landskapsbilde og skriver at planforslaget vil som følge av steinuttaket 

medføre store endringer av landskapsbildet lokalt. Terrenget vil omdannes fra naturområde til 

masseuttak med store bruddvegger. Her er det viktigeste hvordan det blir synlig for omgivelsene. 

På grunn av terrengformasjonene og bruddets beliggenhet vil ikke bruddet være så godt synlig 

fra omgivelsene. 

 

Ettersom steinmasser både vil tas ut og bearbeides ved Hagan steinbrudd, vil dagens transport 

av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra Storbjørkåsen gjennom Kolvereid sentrum bli 

betydelig redusert.  

 
En kan forvente at støy og følt utrygghet som følge av lastebiltransporten vil bli redusert når 

Hagan steinbrudd blir etablert. Også for støv vil redusert massetransport gjennom Kolvereid 

sentrum forberede luftkvalitet særlig i områdene nær Fv 7108. Sannsynligheten for støvflukt ut 

fra selve uttaksområdet på Hagan er forventet å være liten på grunn av effektiv skjerming av 

uttaket.  
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Nærøysund kreaftbetong har opplyst at det ikke vil bli drift hele året. Når bruddet er kommet i 

normal drift og vi går ut fra ca 50 000 tonn vill boring og sprenging pågå ca 20-25 dager per år.  

Grovknusing pågå i ca 25-30 dager i år og finknusing ca 20-25 dager i år. Total aktivitet med 

bearbeiding med dette volumet vil være på ca 3 mnd pr år. Ellers i året vill stort sett kun være 

opplasting med hjullaster på lastebiler/semitrailere.   

 

En løsning med Hagan masseuttak fremfor transport Storbjørkåsen – Stakkskardet vil gi svært 

mange bedre boforhold og kanskje livskvalitet i form av mindre trafikk, støy og bedre luftkvalitet 

enn i dag og omfanget vurderes til middels positivt.  

 

Forhold på samfunnsnivå (Bedriftsnedleggelse, lønnsomhet) 

Nærøysund Kraftbetong sysselsetter ca 40 stk noe som er en relativt stor bedrift i Nærøy 

kommune sin målestokk. Av råvarer produseres det mange ulike varer og tjenester, slik at et 

høyt kostnadsnivå som 0-Alternativet har i dag vill kunne påvirke hele selskapet og de 40 ansatte 

negativt. Dagens driftssituasjon er utfordrende med tanke på logistikk og lønnsomhet. Det er vel 

ca 10 stk som er direkte knyttet til Storbjørksåen.  

2.4.1 Samlet vurdering omfang 

Ettersom steinmasser både vil tas ut og bearbeides ved Hagan steinbrudd, vil dagens transport 

av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra Storbjørkåsen gjennom Kolvereid sentrum bli 

betydelig redusert. Dette vil føre til en markant bedre situasjon for de som bor i Kolvereid 

sentrum både når det gjelder trafikk, støv og støysituasjonen. Selv med ulempene med mulig 

innsyn og tap av LNF område vurderes omfanget til å være mellom lite og middels positiv for 

bolyst og livskvalitet.  

 

 
Stort          Middels        Lite             Lite           Middels       Stort 

negativt      negativt      negativt       positivt      positivt       positivt  

                                               Intet 

__________l_________l__________l_________l_________l_________ 

 

 

2.4.2 Konsekvens 

Konsekvens fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det berørte temaets 

verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper tiltaket 

vil medføre i forhold til alternativ 0. Selve planområdet er vurdert til å ha begrenset verdi mens 

influensområdene og særlig områdene sør for Kolvereid med skiløper og turterreng er mye brukt. 

Verdien vurderes til middels.  

 

Samlet vurderes konsekvensen til å være positiv for bolyst og livskvalitet. I første rekke skyldes 

dette at dagens transport av masser på omtrent 30 lastebiler til og fra Storbjørkåsen gjennom 

Kolvereid sentrum blir betydelig redusert. Dette vil føre til en betydelig bedre situasjon for de 

som bor på denne strekningen både når det gjelder trafikk, støv og støysituasjonen.  

 

Konsekvens: Liten/Middels positiv konsekvens (+/++) 
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Figur 7 Konsekvensvifte 

3. FREMTIDIGE UTBYGGINGSMULIGHETER 

3.1 Overordnet og kommunalt plangrunnlag 

Statlig plangrunnlag 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et viktig 

virkemiddel for å oppnå et bærekraftig utbyggingsmønster med gode transportløsninger, effektiv 

arealbruk og redusert bilbruk. 

 

Plan- og bygningslovens prinsipper om å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp 

også i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å 

ivareta viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier. 

 

Kommunale planer 

Arealplanen for Nærøy kommune er for tiden under revidering. Gjeldende arealplan for området 

er kommunedelplan «Kolvereid», vedtatt 17.11.1988. Planområdet er i kommunedelplanen 

avsatt som landskaps-, natur- og frilufts (LNF)-område, se utsnitt i Figur 8 og 9. 
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Figur 8 Kommuneplanens arealdel 2002-2014 

 

 

 

Figur 9 Utsnitt fra kommunedelplan Kolvereid 1988 
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3.2 Kolvereid by 

Administrasjonssentrum i Nærøy kommune er Kolvereid, som med bystatus fra 2002 og 1 748 

innbyggere per 1. januar 2017 er Norges minste by. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er 

knyttet til varehandel, tjenesteyting, bygg og anlegg, og til maritim industri, fremfor alle Moen 

Marin med bedding og verkstedhall. Brønnbåtrederiet NTS har hovedkontor på Kolvereid. 

Jordbruket er en viktig næringsvei i hele kommunen med en stor melkeproduksjon.  

 

Kolvereid er det trafikale knutepunktet i Nærøy kommune: Fylkesvei 770 forbinder Kolvereid med 

båt- og flytrafikk på Rørvik i vest, og Fylkesvei 17 (Kystriksveien) på Foldereid i øst. Fylkesvei 

769 forbinder Kolvereid med Salsbruket og Lund i samme kommune, og med Namsos, via 

fergesambandet Hofles–Geisnes–Lund. 

Korsnesstraumen mellom Foldfjorden og dens forlengelse Indre Folda er kjent for sin fiskerikdom, 

særlig sei; yndet sted for sportsfiskere. 

 

Figur 10 Befolkningsutvikling 1955 - 2017 

Siden kommunesammenslåingen i 1964 har befolkningstallet i Nærøy ligget på rundt 6000 
personer, fallende til noe over 5000 i 2015. For Kolvereid som by har folkemengden vokst 
og utviklingen siden 1999 viser en vekst på ca 300 personer. 

 

Figur 11  Befolkningsutvikling Kolvereid  

En studie av ortofoto fra Kolvereid viser likevel at det i perioden 2003-2017 har vært lite 

nybygging i området og det synes som om det i hovedsak er i sentrumsnære områder den nye 

bebyggelsen kommer. Dette stemmer godt overens med megatrendene innen 

bosettingsendringer, med fraflytting fra distrikt til sentrale strøk og tettsteder. 

  

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kolvereid-øst 591 603 559 549 569 590 599 575 562 566 547 583 617 631 619 635 663 676 712

Kolvereid-vest 958 970 1012 1040 1024 1008 981 1021 1011 1051 1052 1045 1026 1057 1105 1083 1104 1145 1140

Sum Kolvereid by 1549 1573 1571 1589 1593 1598 1580 1596 1573 1617 1599 1628 1643 1688 1724 1718 1767 1821 1852



 

16 (18) KU-TEMA BOLYST/LIVSKVALITET OG FREMTIDIGE UTBYGGINGSMULIGHTER 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Figure 12 Kolvereid 2002 og 2017  

3.3 Statistikk og boligbehov 

Befolkningsutvikling: 

I følge SSB er det 5071 innbyggere pr 3 kvartal 2017. Det er forventet utvikling at befolkningen 

vil være 5320 innbyggere i 2030.  

 

 

Figur 13 Fremskredet befolkningsutvikling Nærøy  

 

Boligbehov: 

Med en befolkningsutvikling på 249 frem til 2030 dvs en vekst på 19 stk i året. Det vil si et 

boligbehov samlet på ca 100 boliger i perioden, ca 8 boliger i året. Den største veksten er for 

gruppen yngre eldre 67 år -79 år, dette sier litt om typen boliger som trengs fremover. En kan 

tenke seg økt etterspørsel av lettstelte boliger(leiligheter) som er universelt utformet. De 

boligene bør ligge sentrumsnært med kort avstand til tjenester.  

3.4 Fremtidige utbyggingsmuligheter 

For at Kolvereid skal bli/fortsette å være et attraktivt sentrum bør fremtidig boligbebyggelse 

fortsette å skje i dagens sentrum eller så tett på sentrum som mulig. En utbygging av områdene 

tett på Finnhøgda i nord eller mot Vattin i sør vil være med og strekke sentrum og ingen god 

løsning for Kolvereid som lokalsenter. Mindre tettsteder med utflytende struktur og uten et 

tydelig sentrum med sentrumsfunksjoner blir sjelden attraktive bomiljøer. 

 

Det fremtidige boligbehovet i kommunen er ikke stort og Kolvereid skal ikke ta opp i seg all 

veksten. Kolvereid sentrum med nærmeste omland er lavt utnyttet og det meste er eneboliger. 

Med fortetting av Kolvereid og de nærmeste områdene har man nok areal til å ta opp i seg 

Kolvereid sin del av boligbehovet i kommunene. Men en økning i antall eldre er sentrumsnære 

universelt utformede boliger med kort avstand til tjenesters mest hensiktsmessig å fokusere på. 
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Ved utbygging utover leiligheter i sentrum fremstår Kolvereidvågen som attraktiv og her bør det 

være plass for flere boliger. Tilgang til naust/småbåthavn og sjøen i umiddelbar nærhet tilsier at 

boliger her kan være et tilskudd til Kolvereid.  

 

Støyutredningen viser at boliger hverken i Kolvereid sentrum eller i Kolvereidvågen vil få 

støyproblematikk med utvikling av Hagan masseuttak. Hvordan steinbruddet blir det synlig for 

omgivelsene er viktig ved etablering av nye boliger/boligområder. I planbeskrivelsen står det, 

«På grunn av terrengformasjonene og bruddets beliggenhet vil ikke bruddet være så godt synlig 

fra omgivelsene». Det blir viktig at det blir stående igjen en skjerm i form av trær eller etableres 

en voll mot Kolvereidvågen og sentrum som skjuler bruddet best mulig.  

 

 

Figur 14 Kolvereidvågen 

3.5 Anbefaling 

Utvikling av Hagan masseuttak har lite å si for fremtidige utbyggingsmuligheter, så lenge ikke 

massetaket har støymessig konsekvenser. Skjerming av bruddet mot Kolvereid sentrum er viktig 

å prioritere.   

 

Den største befolkningsveksten i kommunen er for gruppen yngre eldre 67 år -79 år. Dette sier 

litt om typen boliger som trengs fremover. En kan tenke seg økt etterspørsel av lettstelte 
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boliger(leiligheter) som er universelt utformet. De boligene bør ligge sentrumsnært med kort 

avstand til tjenester. 

 

En kompakt sentrumsutvikling med fokus på tettstedsutvikling, gang- og sykkelveger, blågrønne 

strukturer, møte- og lekeplasser tror vi er viktig. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp, 

bedret folkehelse og sikring av viktige natur- og landbruksarealer. Tilrettelegging for høyere 

arealutnytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet. For å unngå uheldig 

tettstedsspredning er det nødvendig å tilstrebe klare tettstedsavgrensninger. 

4. REFERANSER 

- Trønderplan AS. (2017b). Hagan steinbrudd Planbeskrivelse. Forslagsstiller: Nærøysund 

Kraftbetong AS. 

- Statens vegvesen 2006, Håndbok V712, revidert 2014. 

- Rambøll 2018. Temanotat støv.  

- Rambøll 2018. Temanotat trafikk.  

- Nærøy kommune. Kommunplanens arealdel 2002-2014. 

- Nærøy kommune. Kommundelplan for Kolvereid 1988.  
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NOTAT 

Oppdrag 1350026735 Hagan masseuttak – konsekvensutredning  

Kunde Nærøysund Kraftbetong AS 

Notat nr. KU-temanotat Klima 

Dato 2018-02-15 

Til Nærøysund Kraftbetong v/ Jørn Otto Røed; Trønderplan v/ Jan Ola Ertsås 

Fra Marte Reenaas, Christian Lauritsen 

Kopi Håvard Parr Dimmen, Lars Arne Bø, Christian Lauritsen, Lise Støver, Hanne 

Weggeberg 

 

TEMANOTAT KLIMA 

 

I dette temanotatet beskrives klimakonsekvenser ved etablering 

av Hagan steinbrudd ved Finnehøgda på Hagan nordøst for 

Kolvereid sentrum. I steinbruddet skal uttatte masser bearbeides 

til rett fraksjon før uttransport til kunde.  

 

Klimakonsekvensen ved etablering av nytt steinbrudd blir 

sammenlignet med dagens situasjon der en først transporterer 

masser fra Stakkarskardet til Storbjørkåsen grustak sør for 

Kolvereid sentrum. Massene blir der mellomlagret/bearbeidet før 

de transporteres til kunde. 

 

 

1. Fra planprogrammet 
 
Følgende tema skal utredes i reguleringsplan:  

- Landskap  

- Biologisk mangfold  

- Kulturminner  

- Lyd/luft/forurensning  

- Miljøfaglig forhold  

- Verneinteresser  

- Reindriftsinteresser  

- Infrastruktur  

- Trafikksikkerhet  

- Driftsplan  

- Risiko og sårbarhetsvurdering  

 

Nærøy kommune foretok førstegangs behandling av forslaget til 

reguleringsplan i møte av 10.2.2017. På dette møtet ble det 

vedtatt å sende reguleringsplanen ut på høring og legge ut til 

offentlig ettersyn. Innkomne merknader, samt presiseringer fra 

Nærøysund Kraftbetong og Trønderplan, er oppført i melding om 
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vedtak fra Nærøy kommune, datert 18.5.2017, etter andregangs behandling av 

reguleringsplanen i møte den 11.5.2017. Følgende vedtak ble fattet i saken etter 

andregangs behandling:  

 

«Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 

Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jft. PBL § 4-2. 

Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. 

transport dersom planene ikke blir realisert.»  

 

2. Datagrunnlag og metode 

Vurdering av konsekvenser for klimagassutslipp som følge av tiltaket er basert på 

opplysninger fra konsekvensutredningen for trafikk og planbeskrivelsen /1/. 

 

Ut fra opplysningene om dagens drift og forventet drift i det nye steinbruddet er det gjort en 

vurdering av ekvivalentutslipp av klimagasser relatert til videreføring av eksisterende anlegg 

og nytt steinbrudd. Klimagassutslippene (CO2-ekvivalenter) er beregnet i et 

livsløpsperspektiv  

 

For å beregne klimagassutslipp er det benyttes livsløpsvurderinger med standardiserte 

metoder: 

• NS-EN ISO 14040:2006 Miljøstyring. Livsløpsvurdering. Prinsipper og rammeverk 

• NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring. Livsløpsvurdering. Krav og retningslinjer 

 

For utslippsberegningene er det hovedsakelig benyttet utslippsfaktorer fra prNS 3720 

Metode for klimagassberegninger for bygninger, rapporten Metode for beregning av CO2-

utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging og fra den internasjonalt anerkjente 

databasen Ecoinvent /2, 3, 4/. Vurderingene er tallfestet og resultatene er presentert 

illustrativt.  

 

3. Overordnede planer og mål 

Et overordnet mål for klimakonsekvenser er at etableringen ikke skal medfører høyere 

klimagassutslipp enn eksiterende situasjon.  

 

4. Dagens situasjon 

I dag tas massene ut i Stakkarskardet (Rørvik) og transporteres for bearbeiding i 

Storbjørkåsen grustak (sør for Kolvereid). Dette medfører 30 km transport av masser fra 

uttak til knusing. Storbjørkåsen grustak fungerer som mellomlager. Det blir transportert inn 

45 000 tonn pr år. 40 000 tonn transporteres ut igjen som stein, grus og sand. De 

resterende 5 000 tonn blir brukt i betongproduksjon. 

 

Hensikten med planforslaget er å minimalisere transporten av masser, og slik redusere 

klimagassutslipp, ved at en skal kunne ta ut og bearbeide steinmassene til rett fraksjon i 

selve steinbruddet.  
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5. 0-alternativet 

Nullalternativet medfører at massetransporten til og fra grustaket sør for sentrum forblir på 

omtrent samme nivå som i dag.  

 

6. Verdi 
Et klimavennlig samfunn er høyt oppe på agendaen både internasjonalt og nasjonalt. Når 
det skal gjennomføres nye tiltak er det viktig at disse gjennomføres i tråd med målet om å 
bli et lavutslippssamfunn. I tillegg har Nærøy kommune et mål om at klimagassutslippene 
skal være 10 % lavere enn utslippene i 2007 innen 2020. Transport- og arealplanlegging er 

en del av strategien for å oppnå dette målet. Således anses verdien av klimagassmålene i 
tiltaket som svært viktige.  

 

     Liten          Middels        Stor 

__________l_________l__________ 

 

 

 

7. Tiltaket 

Ved etablering av nytt steinbrudd vil en måtte avskoge deler av området og også fjerne en 

del myr. Nytt steinbrudd vil i første rekke fjerne dobbelttransporten av masser som en har i 

dag og slik redusere klimagassutslippene tilknyttet transport.  
 

8. Omfang 

Arealet for tiltaket er 38 000 m2, det er antatt omtrent 10 % myr og 90 % skog. 

Planlagt uttak av stein for tiltaket er 630 000 fm3 fjellmasser. 

Det uttransporters om lag 1600 lastebillass årlig 

Det er estimert 100 meter interntransport i anlegget i driftsfasen. Data for sprengning og 

knusing er hentet fra litteraturkilder (Tabell 1). Det er estimert forbruk av 1 kg sprengstoff 

per m3 utsprengt masse (åpent terreng) /6/, knuseprosessen er i sin helhet hentet fra 

Ecoinvent med justering for aktuell situasjon. 

Transport til kunde er oppgitt å være 10 km. 

 

Det er utført klimagassberegninger for fasene etablering, drift og transport. I etablering er 

det beregnet CO2-ekvivalenter fra avskoging og fjerning av myr. I drift er det beregnet CO2-

ekvivalenter fra sprenging, knusing og interntransport med lastebil. Det er beregnet 

transportutslipp for transport til knusing for 0-alternativet og transport til kunde for begge 

alternativene. Disse er presentert separat.  
 

Tabell 1: Utslippsfaktorer benyttet i klimagassberegningene.  

  Utslippsfaktor Enhet Kilde 

Etablering:       

Avskoging (glissen skog) 20,3 kg CO2 ekv/m2  /4/ 

Fjerning av myr 346 kg CO2 ekv/m2  /4/ 

Drift:       

Sprenging 2,68 kg CO2 ekv/m3  /5/ 

Knusing 1,37 kg CO2 ekv/tonn  /3/ 

Lastebil interntranport, 5-11 tonn 0,16487 kg CO2 ekv/tkm  /2/ 
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Transport       

Lastebil transport til knusing, 5-11 tonn (diesel) 0,16487  kg CO2 ekv/tkm  /2/ 

Lastebil transport kunde over 11 tonn (diesel) 0,09787  kg CO2 ekv/tkm  /2/ 

 

Resultatene av klimagassberegningen er presentert i figur 1 og 2. Grafene viser 

akkumulerte utslipp over driftsperioden på 30 år og totale utslipp for perioden. Bidrag fra 

ulike livsløpsstegene er presenter i figur 2 og identifiserer transport som den viktigste 

bidragsyteren til klimagassutslipp. Etablering av nytt anlegg er lagt inn i sin helhet det første 

året og vil føre til høyere utslipp i år 1. Det er da lagt til grunn dagens drift og etablering av 

nytt anlegg det første året før en starter uttak i nytt anlegg i år 2. Nyetableringen vil i 

realiteten trolig gå over flere år, men størstedelen av utslippene vil finne sted det første 

året. Av figur 1 ser en et skjæringpunkt etter 8 år. Da er utslippene forbundet med 

nyetableringen spart inn i form av at en ikke lengre transporterer massene til knusing. 

 

 

 
Figur 1: Akkumulerte klimagassutslipp over 30 år 
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Figur 2: Klimagassberegninger, CO2-ekvivalenter fordelt på etablering, drift og transport.  

 

Klimagassberegningene viser en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp ved etablering av 

nytt steinbrudd versus 0-alternativet. Det et største bidraget til CO2-ekvivalent-utslippene er 

kommer fra transport til knusing og selve driften av anlegget. Driften i anleggene er antatt å 

være lik. Transport til kunde er mindre viktig da denne i snitt kun er 10 km, denne er 

estimert lik for de to alternativene da det vil være stor variasjon i hvor de ligger geografisk i 

forhold til anleggene og transportdistansen ikke er så lang. Forskjellen mellom de to 

tiltakene er dermed transport til knusing for 0-alternativet og etablering av nytt steinbrudd 

for Hagan steinbrudd. Til tross for klimagassutslippene relatert til etablering av nytt anlegg 

gjennom en omdisponering fra myr og skog til steinbrudd for Hagan, viser 

klimagassberegningene en vesentlig reduksjon i utslipp i løpet av en driftsperiode på 30 år 

ved etablering av Hagan steinbrudd. Dette skyldes at utslippene knyttet til massetransport 

til knusing for nullalternativet er vesentlig høyere enn etableringsutslippene for nytt 

steinbrudd. 

 

Beregningene viser en reduksjon på omtrent 4 700 tonn CO2-ekvivalenter, hvilket utgjør ca. 

41 % reduksjon i klimagassutslipp over driftsperioden på 30 år ved etablering av Hagan 

steinbrudd. I forhold til 0-alternativet har etablering av nytt steinbrudd på Hagan positiv 

konsekvens for klimapåvirkning. Nyetableringen medfører økte utslipp i etableringsfasen, 

men en kraftig reduksjon i transportbehov medfører en vesentlig reduksjon i 

klimagassutslipp de neste 30 årene. Oppsummert på en skala er konsekvens for 

klimagassutslipp sammenlignet med 0 alternativet: 

 

Stort          Middels        Lite             Lite           Middels       Stort 

negativt      negativt      negativt       positivt      positivt       positivt  

                                               Intet 

__________l_________l__________l_________l_________l_________ 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0-alternativ Hagan

TONN CO2 EKV

KLIMAGASSUTSLIPP 30 ÅR

Transport kunde

Drift

Transport til knusing

Etablering



 

  

6/7 

 

 

 
 

 

9. Konsekvens 

Verdien av reduksjon i klimagassutslipp er vurdert som stor, men omfanget av 

klimagassreduksjonen er høyst sannsynlig relativ liten i forhold til kommunens totale mål 

om utslippsreduksjon. Dersom konsekvens av utbygging relateres til 0-alternativet. Den 

samlede konsekvensen av Hagan masseuttak er derfor vurdert totalt sett å medføre en liten 

til middels positiv konsekvens, se framstilling i konsekvensvifta fra Statens vegvesens 

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

  

 
Figur 3: Tiltakets konsekvens med hensyn på klimagassutslipp vist i konsekvensvifta (fra Statens 

vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser).  

 

10. Avbøtende tiltak 
Klimagassutslippene er relatert til selve driften og transport av masser. Det nye tiltaket 
medfører reduserte transportutslipp da størsteparten av transporten i dag er transport av 
masser til knusing og en fjerner dette transportbehovet med tiltaket. For ytterligere 

reduksjon for tiltaket vil det være viktig med et fokus på mer klimavennlige driftsmetoder 
og transportløsninger, som å vurdere mer klimavennlige sprengingsmetoder, biodrivstoff 
eller elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy.  
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NOTAT
Oppdrag 1350021673. Hagan steinbrudd. Vurdering av rystelser fra drift av stein-

brudd.
Kunde Nærøysund Kraftbetong
Notat nr. Geo-not-001
Dato 2017.03.17
Til Nærøysund Kraftbetong v/Jørn Otto Røed
Fra Rambøll v/ Stein Heggstad
Kopi Trønderplan AS v/Jan Ola Ertsås

1. Innledning.
Trønderplan AS har fremmet forslag til reguleringsplan for ett nytt
steinbrudd ved Kolvereid sentrum i Nærøy kommune. Det har
kommet innspill på at evt. rystelser fra sprengningen kan skade
eksisterende høydebasseng og hovedvannledning i området.
Høydebassenget er av betong (2 betongtanker på 700 m3) og
vannledningen er PVC 315 mm.

Kartutsnitt(Norgeskart) med avmerket plassering av høydebasseng (rød) og
steinbrudd (gul).
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Rambøll har fått i oppdrag å vurdere om rystelser fra gjentatte sprengninger i brudd kan fø-
re til skade på vannledning og høydebasseng.

Plassering av høydebasseng og hovedvannledning er vist på tegning under og på vedlegg.

Plassering brudd, høydebasseng og vannledning.

2. Berggrunn.
På NGUs berggrunnskart er bergarten beskrevet som en granitt/øyegneis. Dette er følgelig
en solid bergart som overfører rystelser bedre en skifrig og mykere bergart. På flyfoto kan
det tolkes slik at det er en, dels to svakhetssoner mellom høydebasseng og brudd.

Plassering brudd, høydebasseng og svakhetssoner (rød, stiplet).
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3. Planlagt fremdrift i brudd.
På vedlagt kartutsnitt er driften i bruddet angitt med piler og driveretning. Vi tolker det slik
at man først vil drive inn sentralt i bruddet og så mot sørvest for å få plass til knuseverk.

4. Vurdering i forhold til risiko for skade.

4.1 Risiko i forhold til vannledning.
Vannledningen går på andre siden av vegen og ligger minimum 70 meter fra bruddet og på
et lavere nivå ned mellom vegen og bekken.
Ledningen er en PVC-ledning med diameter 315mm.
Sprengning vil skje på et høyere nivå og starte med grunne salver helt til avstanden til
vannledningen er over 100 meter. Vannledninger tåler normalt store påkjenninger.
Vi vurderer det slik at rystelser fra steinbruddet ikke vil føre til skader på vannledning

4.2 Konsekvenser i forhold til høydebasseng.
Det finnes formler for å finne sammenhengen mellom berggrunn, ladningsmengde, avstand
og nivå på rystelser. Vi har gjort en grov beregning med bruk av «Vibra» som er et program
for planlegging av salver.

V=k*(q0,5/d))b

Ved valg:
Max svingehastighet v=50mm/sek
K=200 (granitt,gneis)
D>150m
Dempningsfaktor b=1,0

Dette gir enhetsladninger på 1000 - 1400 kg sprengstoff ved momentan sprengning.
Nivå på rystelser er også avhengig av hvor innspente salvene er og om berggrunnen er ho-
mogen med få sprekker og soner. Her viser satelittfoto og topografisk kart at det finnes en
sone i berggrunnen som går mellom bruddet og høydebassenget og en sone som går gjen-
nom steinbruddet.
Dette viser at ved salver på rundt 2000 – 3000m3 kan man nærme seg nivået for rystelser
som kan skade høydebassenget. Vi har da satt en maksimal tillatt svingehastighet på
50mm/sek uten å ha detaljert kunnskap om tilstand,  byggekonstruksjon og fundamente-
ring.
Vi vurderer det slik at rystelser fra sentralt og sør-vestre del av bruddet ikke vil kunne gi
skadelige rystelser på høydebassengene. Drift med store salver mot nordvest kan skape rys-
telser som kan skade høydebassenget, men er helt avhengig av salvestørrelser og innspen-
ning. Vi vil tro at med riktig planlegging vil ikke dette legge vesentlige restriksjoner på drif-
ten i bruddet. Vi vil likevel foreslå at man ved drift <200m fra høydebassenget monterer
opp rystelsesmåler for å få et nivå på rystelser i forhold til ladningsmengde og innspenning.

4.3 Oppfølging før og under drift i brudd.
Det skal gjøres en grundig tilstandskontroll av høydebassengene før sprengningsarbeidene
starter og visuell kontroll etter store salver.
Vi anbefaler at man ved drift <200m fra høydebassenget monterer opp rystelsesmåler for å
få et nivå på rystelser i forhold til ladningsmengde og innspenning. Ut fra nivå på målte rys-
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telser, ladningsmengder og plassering av salve i brudd, kan det da tas beslutning til om det
er nødvendig å følge opp alle salver med rystelsesmåler. Normalt vil rystelsene øke med
minkende avstand fra konstruksjon og økende dybde i forhold til terrengoverflaten.

Utført Kontroll

Stein Heggstad Stein Vegar Rødseth
Ingeniørgeolog Ingeniørgeolog
Avdeling Tunnel og bergteknikk Avdeling Tunnel og bergteknikk
M +47 93280208 M +47 93208865
stein.heggstad@ramboll.no  stein.vegar.rodseth@ramboll.no

Vedlegg: Tegning fra Trønderplan. Hagan steinbrudd. Driftsplan.
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Norsk betong - og
tilslagslaboratorium AS

Sider + bilag
P 14096C 2 + 1

1.            Formål

2.          Prøvematerialet

NBTL har ikke andre opplysninger om tilslaget/forekomsten enn gitt av oppdragsgiver

3.           Utførte prøvinger
Der er utført følgende prøvinger:

Knusing og fraksjonering
Los Angeles knusingsverdi iht. NS-EN 1097-2
Kulemølle - motstand mot piggdegdekkslitasje iht. NS-EN 1097-9
Micro Deval - motstand mot slitasje iht. NS-EN 1097-1

Saksbehandler

Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) er et uavhengig norsk selskap. Et av formålene med selskapet er å 
tilby kostnadseffektiv prøving og tjenester av høy kvalitet til byggindustrien, byggherrer og betong - og tilslagsbransjen.

Oppdragsgivers referanse

E-mail: viggo.jensen@nbtl.no 
Web:    www.nbtl.no

Viggo Jensen

s

Sorgenfriveien 11

Prøvingsrapport
Nærøysund Kraftbetong AS

Organisasjonsnr. NO 984 706 138

Formålet er å dokumentere tilslaget iht. norske produktstandarder NS-EN 12620, NS-EN 
13043, NS-EN 13242, NS-EN 13450, NS-EN 13383-1 og tilhørende prøvingsstandarder

Plastbøtte mottatt den 7. mars  2014 inneholdende ca 40 kg tilslag.

Rapportnummer
15.04.2014

Telefax: 73 945151

Sertifisert prøvingslaboratorium nr U19

Jørn Otto Røed

Ansvarlig signatur: Viggo Jensen

Steinprøver fra evt. nytt brudd på Kolvereid
Prøvematerialet

Oppdragsgiver(e)

Oppdragets art

7037 Trondheim
Telefon: 73 945150

Fortrolig
Innhold

Prøvingsresultater 

Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder

GraderingDato
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4.           Resultater

Enhet Resultat Kategori

Los Angeles verdi - knusingsverdi LA 17 LA 20

Kulemølleverdi - piggdegdekkslitasje AN 9 AN 10

Micro Deval koefficient M DE 5 MDE 10

Katagorier kan variere for samme verdi avhengig av produkstandard

Vedlegg på etterfølgende sider:

Vedlegg:  Mekaniske test, 1 side

Tabell over resultater. Kategorier iht. NS-EN 13242, NS-EN 13043

Resultatene av prøvingene er gitt i det etterfølgende. I vedlegg er gitt ytterligere 
informasjoner om prøvingene samt viktige kommentarer og informasjoner (noter).

Metode



Vedlegg prøvingsrapport P14096C

NBTL' Mekaniske test vedlegg side 3 av 3

Prøvenr. 14096C Steinprøver fra evt. nytt brudd på Kolvereid

NS-EN 1097-9 Kulemølle - piggdekkslitasje
Prøvingsporsjonen:   11,2 - 16 mm

Pretørr partikkel dens., ρs = 2,69 mi beregnet = 1011,3
Kontroll og resultater  mi veiet (g)  m2 veiet (g) AN

delprøve 1 1011,6 919,8 9,1
delprøve 2 1011,5 916,0 9,4
Gjennomsnitt 1011,6 917,9

9,3
4,0

NS-EN 1097-2 Los Angeles test - knusingsverdi
Prøvingsporsjonen:   10 - 14 mm

Kontroll og resultater Før test Etter test;   m
10-14 mm (g)    >1,6 mm (g)

14096C 5000,2 4129,8
17,4

NS-EN 1097-1 Micro Deval - slitasjemotstand
Prøvingsporsjonen:   10 - 14 mm

Kontroll og resultater Før test Etter test;   m
10-14 mm  >1,6 mm (g)

delprøve 1 500,5 472,3 5,5
delprøve 2* 501,4 473,0 5,4
Gjennomsnitt 501,0 472,7

5,5

15.04.2014

Micro Deval koeffisient,  M DE  = (500 - m)/5                    M DE   =

NBTL laboratoriet

Mølleverdi,     AN = 100(m i  - m 2 )/m i                               AN  = 

Los Angeles-koeffisient,     LA = (5000 - m)/50              LA =

avvik fra middelverdi (%)
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 RÅSTOFFUTVINNING 

BRU_F Hagan steinbrudd 

Eiendom: Gnr/bnr: 62/2 Arealstørrelse: Ca. 40 daa 

Dagens formål: LNFR Foreslått formål: Råstoffutvinning (pukkverk) 

Beskrivelse: Steinbrudd  

Forslagstiller: Nærøysund Kraftbetong AS 
   

       

TEMA VURDERING KONSEKVENS 

Miljø   

Naturmangfold/Vannmiljø Bart fjell, stedvis tynt dekke. Et parti består av myr. 0
 

Landskap Kupert vegetasjonskledd område. Steinuttak vil medføre 
store endringer av landskapsbildet fra naturområde til 
masseuttak med store bruddvegger. På grunn av 
terrengformasjonene og bruddets beliggenhet vil likevel ikke 
bruddet være så godt synlig fra omgivelsene. Synlige 
bruddvegger vil med tiden bli mindre synlig, etter at pall er 
avsluttet, vekstjord påført og naturlig vegetasjon etablert. 

 
 
 

_

Jord- og skogbruk, reindrift Et mindre område består av skog med middels bonitet. 
Ellers er det åpen skrinn fastmark og skog med lav bonitet. I 
reindriftssammenheng er det et marginalt beiteområde og 
har isolert sett liten betydning for reindriftsnæringen. Tiltaket 
vil medføre tap av noe reinbeite. 

 
_

Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer. 0
 

Forurensing Ingen registrert grunnforurensing. Tiltaket kan gi noen støy- 
og støv konsekvenser.  

_

Samfunn   

Arealstrategi, stedsutvikling Registrert som uttaksareal for pukk. Sikrer bruk av 
naturressurser. Sentrumsnært område, samtidig som det 
ligger i god avstand til eksisterende boligbebyggelse som 
berøres av økt trafikk- og støybelastning.  

+
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Samferdsel, transportbehov Gode atkomstforhold til offentlig veg. Tiltaket medfører økt 
tungtrafikk, men selges massene hovedsakelig lokalt vil dette 
redusere samla tungtrafikk. 

+

Teknisk infrastruktur og 
offentlig tjenestetilbud 

Kan utnytte eksisterende infrastruktur. 0

Samfunnssikkerhet Ingen registreringer i aktsomhetskart i forhold til rasfare, 
flom. Ingen trafikksikkerhetsmessige konsekvenser. 
Tiltaket ligger nærme hovedvannledning og høydebasseng. 
Eventuelle konsekvenser av rystelser ved sprengning må 
utredes nærmere i reguleringsplan. 

 
_

Friluftsliv Ingen vesentlige konsekvenser. 0
 

Barn og unges oppvekstvilkår Ingen vesentlige konsekvenser. 0
 

SAMLET VURDERING:   

I tråd med hovedmål i kommuneplanens arealdel om å sikre bruk av naturressurser. Området er 
allerede tatt i bruk til pukkverk og avmerket som uttaksareal for pukkressurser i ressurskart på 
NGU. Det foreligger for øvrig forslag til reguleringsplan for området.   

 
+ + 

_ _ _ _
 

KONKLUSJON:  

Forslaget tas med i ny kommunedelplan.  

FORSLAG INNLAGT I KOMMUNEDELPLANEN:  

  

Høydebasseng 



 

 

   

 

HAGAN STEINBRUDD  

DRIFTSPLAN 

Driftsselskap: Nærøysund Kraftbetong AS 

Kommune: Nærøy 

Rådgiver: Trønderplan AS 

Dato: 25.01.17 
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Rapportnavn: Driftsplan Hagan steinbrudd 

Prosjektnummer: 1535 

Oppdragsgiver: Nærøysund Kraftbetong AS 

Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Otto Røed 

Rådgiver: Trønderplan 

Rådgivers oppdragsleder: Jan Ola Ertsås 

Rådgivers saksbehandler: Erlend Gystad 

Kommunens kontaktperson: Håvard Hernes, Alexander Båfjord 
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1. RAMMEVILKÅR 

1.1 Driftsselskap 
Driftsselskap er Nærøysund Kraftbetong AS. Kontaktperson er Jørn Otto Røed. 

1.2 Uttakssted og topografiske forhold 

Hagan Steinbrudd er et nytt masseuttak og har beliggenhet nord for fv770 på Hagan i Nærøy 

kommune, ca. 1,5 km nordøst for Kolvereid sentrum. 

 

Nedre del av bruddet er forholdsvis flatt med ca. 3 meter dyp myr. Over dette partiet stiger terrenget 

forholdsvis bratt i ei skogkledt li oppover mot fjellet «Hatten» (213 moh). Se 3D-utsnitt av området i 

Figur 1. 

 

 
 

 
 3D-utsnitt over området (fra Norkarts kartinnsynsverktøy) 

1.3 Planstatus offentlig myndighet 

Det er i forbindelse med steinbruddet igangsatt reguleringsplanarbeider for «Hagan steinbrudd». 

Reguleringsplan må være godkjent før det kan søkes om godkjenning av driftsplan og konsesjon.  

1.4 Grunneiere og berørte naboer 

Hagan steinbrudd ligger i sin helhet innenfor eiendommen gnr/bnr 62/2. Grunneier er Oddrun 

Hagan. 
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Nærmeste bebyggelse er høydebassenget til Nærøy og Vikna Fellesvassverk 61/22 (basseng ca. 175 

meter fra nærmeste bruddkant), boligeiendom 62/415 (bolig ca. 225 meter fra nærmeste bruddkant) 

og boligeiendom 62/109 (bolig ca. 260 meter fra nærmeste bruddkant). Videre er det ca. 500 meter 

til nærmeste boliger i Haganvika. 

1.5 Avtale med grunneier 

Det foreligger avtale mellom grunneier Oddrun Hagan (gnr/bnr 62/2) og driftsselskap Nærøysund 

Kraftbetong AS. Avtalen er datert 21.06.15. 

 

 

2. MINERALFOREKOMSTEN 

2.1 Type mineralforekomst 

Byggeråstoff (fast fjell). 

2.2 Mineral-/bergartskvalitet 

Jfr. kartinnsynsløsning fra NGU er det innenfor området følgende bergarter: 

- Migmatittgneis, uinndelt, granittisk til granodiorittisk sammensetning 

- Øyegneis, omdannet porfyrisk granitt 

 

Det er tatt ut steinprøver fra flere områder innenfor området. Prøvene viser at fjellet holder meget 

høy kvalitet. Det vises til vedlagte analyseresultater. 

2.3 Antatt volum mineralforekomst 

Det er beregnet et totalt volum på ca. 630.000 fm3 

2.4 Planlagte salgsprodukter 

Det er planlagt å ta ut fast fjell for bearbeiding og salg av knuste fraksjoner i ulike graderinger for 

bruk til bygge- og anleggsformål. 

 

 

3. UTTAKSPLAN 

3.1 Adkomst 

Uttaket vil få egen adkomst fra fv770. Frisiktkravet i avkjørselen er 4 x 115 meter. Frisiktsonen skal 

holdes fri for sikthindringer iht. siktkrav fra håndbok N100, Statens vegvesen. 

3.2 Avdekkingsmasser 

I steinuttaket er det områder med ubetydelig vegetasjonsdekke over fjell og andre områder med 

større tykkelse. Totalt areal innenfor uttaksgrense er ca. 38 daa. Det antas en gjennomsnittlig 

tykkelse på 3,0m for 5 daa og en gjennomsnittlig tykkelse på 0,5 m for resterende 33 daa. 

Avdekkingsmassene utgjør ut fra dette et volum på ca. 30.000 m3. 

 

Avdekkingsmasser skal tas av og lagres i deponi innenfor området. I front av uttaket, i 

vegetasjonsskjermen mellom steinbruddet og fv770, skal avdekkingsmasser legges opp som 

støyvoller. Dette vil dempe støy, hindre støvflukt og skjerme innsyn. Deler av avdekkingsmassene 

skal benyttes for istandsetting etter endt uttak.  
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Avdekkingsmassene skal lagres direkte på fjellgrunn. For å begrense støvflukt fra anlegget skal det 

sørges for at ikke et unødvendig stort areal blir avdekket. 

3.3 Rammer for uttak 
Uttaksområdet dekker et areal på 38 daa og omfatter et volum på ca. 630.000 fm3 fjell. Nedre 

uttaksdybde er satt til kote +108, og øvre grense for uttak er satt til å være ca. ved kote +176.  

 

Bruddet er planlagt med en veggvinkel på 51°, pallhøyde 15 meter og hyllebredde 12 meter. 

 

Det antas at framtidig årlig uttaksvolum i gjennomsnitt vil ligge på ca. 20.000 fm3. Det gir grunnlag 

for drift i ca. 30 år. 

3.4 Etappeinndeling 

Det er planlagt å drive bruddet i retning vest og nordvest som etappe 1. Produksjonsområde vil være 

nær fjellvegg i vest for å minimere støy for omgivelsene. Når etappe 1 er ferdig drives bruddet videre 

i etappe 2. Etappeinndeling er vist i vedlagte tegninger. 

 

Mengde fjell er beregnet til i overkant av 300.000 fm3 for hver av etappene. 

3.5 Driftsmetode, tekniske innretninger og bygninger 

Ved uttak av masse benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes sprengning med nødvendig 

overdekning ved uttak av fjell. Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskiner, hjullastere, 

borerigg og mobile knuseverk.  

 

Mobile knuseverk plasseres fortløpende mest hensiktsmessig i forhold til uttak av fjell.  

 

Ferdig knuste masser transporteres til lagerplasser for knuste masser.  

 

Det er ingen nåværende bygninger i uttaket. Det tillates oppført bygninger og anlegg som er 

tilknyttet driften av uttaket, men det er ingen umiddelbare planer om bygninger. 

3.6 Sikring av anlegget under drift 

Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Med sikring menes både tiltak for å avverge 

fare for omgivelsene og tiltak for å trygge forholdene internt i uttaket. Behov for sikring skal vurderes 

fortløpende under hele driftsperioden. 

 

Som angitt i reguleringsplan skal steinbruddet gjerdes inn med gjerder som er høye nok til å stenge 

reinen ute fra anlegget. 

 

Andre aktuelle sikringstiltak: 

- Oppføring av låsbar vegbom og nødvendig skilting (f.eks. fareområde og adgang forbudt) på 

adkomstveg inn til anlegget.  

- Markering av høye skrenter med markeringsbånd eller sikring med anleggsgjerder er aktuelle 

sikringstiltak i driftsperioden. 

- Det må gjøres nødvendige tiltak for å unngå ulykker som følge av steinsprang og snøskred 

under drift. 

3.7 Hensyn til natur og omgivelser 

Steinbruddet er planlagt med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene for støv, støy og 

innsyn. Bruddet har gode naturgitte forutsetninger for skjerming, med fjell til begge sider og i 
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bakkant. I oppstartsfasen vil avdekkingsmasser bli lagt opp som en permanent jordvoll/støyvoll i 

front av bruddet, slik at en oppnår skjerming også i front av bruddet. 

 

Det vises forøvrig til Forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av pukk, 

grus, sand og singel». Forskriften regulerer bl.a. forhold vedrørende støy, støv og utslipp til vann. 

 

 

4. AVSLUTNINGSPLAN 

4.1 Opprydding og sikring av anlegget etter endt drift 
Istandsetting gjennomføres etter hvert som uttaket går fram. Avslutningsplanen danner grunnlaget 

for minerallovens krav om økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og sikring.  

 

Avdekkingsmasser, finstoff fra knuseprosessen og evt. annen vekstmasse påføres fjellhyller slik at 

stedegen vegetasjon naturlig kan etablere seg. Massene legges ut med minimum tykkelse 0,3 meter 

med tanke på framtidig skogproduksjon.  

 

Bruddvegger skal bearbeides slik at veggvinkler og hyller er stabile. Det bør søkes i størst mulig grad å 

skape avrunda og naturlig overgangssone mot omliggende område. Dette gjelder spesielt for lavere 

bruddvegger som vil stå igjen mot sør. 

 

Området sikres varig med gjerde mot permanente fjellskjæringer. Det bør avsettes 3-4 meter areal 

på begge sider av gjerdet til vedlikeholdsformål (vurderes opp mot terrengutforming). 

 

Det sikres naturlig avrenning av overflatevann fram til adkomstveg, som er områdets laveste punkt. 

 

Etter endt uttak skal området ryddes for maskiner, utstyr, tekniske installasjoner, skrapmasser og 

lignende. Bygninger skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

Støyvoll/avdekkingsmasser fjernes og planeres ut over bunn steinuttak. 

 

Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift.  

4.2 Etterbruk 

Etter endt uttak og istandsetting skal området tilbakeføres til skogbruksområde. 

 

 

5. VEDLEGG 
 

Nr. Beskrivelse Dato 

01 Oversiktskart 10.08.16 

02 Eiendomskart 11.08.16 

03 Uttaksplan 25.01.17 

04 Tverrsnitt uttaksplan 25.01.17 

05 Avslutningsplan 24.01.17 

06 Tverrsnitt avslutningsplan 24.01.17 

 Prøvingsrapport 15.04.14 

 



Det tas forbehold om feil/mangler i kartet. Grenser er ikke rettsgyldige.

© Norkart AS

1:50000 10.08.2016

Hagan Steinbrudd

Nærøy Kommune

Hagan Steinbrudd

01 Oversiktskart Hagan steinbrudd



















Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften)

Del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse 
virksomheter eller utslippskilder

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, 
grus, sand og singel
Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 17. september 2009 med hjemmel i lov 13. 

mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

0 Kapittel 30 tilføyd ved forskrift 17 sep 2009 nr. 1219 (i kraft 1 jan 2010).

§ 30-1. Virkeområde og definisjoner

Dette kapittelet omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner 
som produserer pukk, grus, sand og singel.

Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har 
foregått på samme sted mer enn et år.

Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
utdanningsinstitusjoner og barnehager.

0 Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1757.

§ 30-2. Virksomheter som må ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven

Når særlige forhold tilsier det, kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som 
omfattes av dette kapittelet skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten jf. 
forurensningsloven § 11.

§ 30-3. Skjerming

Stasjonære virksomheter skal anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i 
størst mulig grad vil skjerme aktivitetene i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer.

Mobile/midlertidige virksomheter skal skjermes mot innsyn og støy med 
voller/lagerhauger etter hvert som pukk/masser tas ut.

§ 30-4. Støvdempende tiltak

Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 
aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring.

Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann for å dempe 
støving mest mulig.
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Annet prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med 
avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg 
med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og 
transport.

Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann 
for å hindre støvflukt.

Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. Virksomheten 
skal kunne dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er risikovurdert med tanke 
på miljøskade.

0 Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1757.

§ 30-5. Utslipp av støv

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre 
at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel 
målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.

§ 30-6. Utslipp til vann

Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller 
ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i 
utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i 
resipienten.

Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen 
for resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid 
gjelder skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.

Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets 
innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre 
ledd, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for 
eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng.

§ 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:

Mandag-
fredag

Kveld mandag-
fredag

Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-
07)

Natt (kl. 23-
07)

55 L 50 L 50 L 45 L 45 L 60 L

L er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA 
lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i 
gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

L er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

L er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

L er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene L (A-veid 
støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

den evening den den night AFmax

den

evening

night

AFmax , AF
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Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og 
der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. 
Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere 
enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern 
transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke 
omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter 1. 
januar 2010.

0 Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1757.

§ 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i 
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger 
skal finne sted.

§ 30-9. Måling og beregning av utslipp

a) Støvnedfall

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre 
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal 
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette kapittelet 
trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.

Fylkesmannen kan bestemme at også virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste 
nabo skal foreta støvnedfallsmålinger.

Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

b) Utslipp til vann og støy

Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til 
vann og støy i omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret. For pukkverk 
som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo kreves en støyvurdering før 
oppstart, jf. § 30-11 annet ledd.

Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy og utslipp til vann første 
gang innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.

For utslipp til vann kreves dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller 
miljøskadelige og hvilke vurderinger og/eller tiltak som er gjort for å hindre nedslamming og 
for å sikre resipientens tilstandsklasse.

c) Generelle bestemmelser

Målingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres 
etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode kan brukes også der NS 
finnes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme 
nøyaktighet som NS. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.
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Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for 
kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens 
dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav 
overholdes.

0 Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1757.

§ 30-10. Journalføring

Virksomheten skal journalføre opplysninger om støvnedfallsmålinger i henhold til § 30-9 
b, «Utslipp til vann og støy», herunder vurderinger og tiltak for å hindre nedslamming og 
sikre tilstandsklasse i resipienten. I tillegg skal støy i henhold til § 30-9 b og dato og tidsrom 
for sprengninger samt hvordan naboer er varslet journalføres, jf. § 30-8. Opplysningene skal 
tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra 
forurensningsmyndigheten.

§ 30-11. Meldeplikt

I god tid før en virksomhet som omfattes av dette kapittelet starter opp, eller det foretas 
endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til fylkesmannen 
med opplysninger om virksomheten.

Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, 
størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante. 
Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering med 
meldingen.

Meldingen skal vedlegges dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med 
eventuelle endelige planer etter plan- og bygningsloven.

§ 30-12. Avfallsplan

Dersom virksomheten genererer mineralavfall som lagres i mer enn 3 år eller deponeres 
skal det lages en plan for håndtering av dette avfallet. Planen skal kunne forelegges 
forurensningsmyndigheten ved tilsyn.

§ 30-13. Unntak, tilsyn, klage, straff mv.

Forhold som gjelder unntak, tilsyn, klage, straff mv. er regulert i 
forurensningsforskriftens kapittel 41. Fylkesmannen fører tilsyn med og kan gjøre unntak fra 
bestemmelsene i dette kapittelet.

§ 30-14. Overgangsbestemmelser

For eksisterende virksomheter som faller inn under virkeområdet i § 30-1 og som i dag 
ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11, eller som har tillatelse med lempeligere krav 
enn fastsatt i dette kapittelet, gjelder dette kapittelet fra 1. januar 2011.

Krav i tillatelse etter forurensningslovens § 11 fastsatt før dette kapittelet trer i kraft, som 
er strengere enn krav fastsatt i dette kapittelet, gjelder inntil fylkesmannen opphever eller 
endrer tillatelsen med enkeltvedtak.
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Region midt Geir Halvard Risvik / 74122536 15/210006-8 2015/977-57 24.04.2018 

     

      

Reguleringsplan - Masseuttak / Steinbrudd - Hagan i Nærøy kommune - 

Melding om vedtak 

Viser til deres brev datert 12.04.18, der vi oversendes konsekvensutredning for Hagan 

massetak/steintak beliggende ved fv. 770 øst for Kolvereid. 

 

Statens vegvesen har tidligere uttalt seg til planforslaget ifm oppstart av planarbeid og 

senere til forslag til plan. Vår siste uttalelse ble sendt 09.03.2017. 

 

Vi viser til våre tidligere brev i saken og vi kan ikke se at konsekvensutredningen som 

Rambøll har utført på vegne av Nærøy kommune gir oss grunnlag til å endre vår holdning i 

denne saken.  

 

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 
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Fylkesmannens uttalelse - konsekvensutredning for masseuttak/ 
steinbrudd Hagan - Nærøy kommune 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte konsekvensutredning til uttalelse. Under 
følger innspill fra Fylkesmannens fagavdelinger: 
 
Overordnede føringer 
I forbindelse med behandling av reguleringsplan for Hagan steinbrudd, etterspurte 
Kommunestyret en grundig konsekvensutredning for virkningene av 
massetaket/steinbruddet, i henhold til KU-forskriften. I denne høringen er det kun 
konsekvensutredningen som vurderes.  
 
Det er positivt at kommunen benytter seg av muligheten til å gjennomføre en slik 
utredning. Det gir et godt beslutningsgrunnlag for den videre behandlingen av 
reguleringsplanen.  
 
Ut i fra forholdet til barn og unge, helse og omsorg, reindrift og samfunnssikkerhet, 
har Fylkesmannen ingen merknader til konsekvensutredningen. Vi viser for øvrig til 
vår uttalelse til reguleringsplanen i oversendelse av 29.03.2017. 
 
Klima og miljø 
Det er ingen merknad til innholdet i konsekvensutredningen. Det bemerkes like vel at 
det bør vurderes å ta inn bestemmelser om å ivareta hensynet til støv og støy i 
reguleringsplanen. 
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Med hilsen 
 
 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Elisabeth Varsi Stubbrud 
rådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
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: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Samfunnssikkerhet: Tore Brønstad – 74 16 83 38 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Dato:  25.04.2018 
Vår ref:  16/00216-5 
Deres ref:   2015/977-57 

 

Uttalelse til høring av konsekvensutredning - reguleringsplan for 
Hagen steinbrudd i Nærøy kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 12. april 2018. 
 
Nærøy kommune har lagt konsekvensutredningen (KU) for Hagan steinbrudd ut til 
offentlig ettersyn. 
 
KUen svarer på en del av merknadene våre til høringen av planen (datert 23.03.2017) 
blant annet kvaliteten på ressursene som skal tas ut, sikring av området og støy. 
Informasjonen som kommer fram av KU må innarbeides i plandokumentene. 
 
Det går fram av KU at det er utarbeidet driftsplan for uttaket og det henvises til 
driftsplan flere steder i dokumentet. Driftsplan skal følge søknad om driftskonsesjon. Vi 
minner derfor om konsesjonsplikten: Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt 
et ethvert uttak av naturstein krever konsesjon jf. minerallovens § 43 før drift kan 
starte. Søknad sendes DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før 
konsesjon eventuelt gis.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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NfERØY KOMMUNE DRIFTS- OG  UTVIKLINGSAVDELING

Idrettsvegen  1

7970 KOLVEREID

Vår dato: 08.05.2018  Vår referanse: 201841881-3

Deres dato:  12.04.2018  Deres referanse:  2015/977-57 Sigurd Kristiansen

Fylkeskommunens uttalelse til høring av
konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd i
Nærøy kommune

Trøndelag fylkeskommune har mottatt sak til uttalelse som nevnt over.

Vi viser til vår uttalelse til reguleringsplan for området, vårt brev datert
9.3.2017.  Vi kommenterte her at det i planarbeidet bør legges særlig vekt på
landskapstilpasning og skjerming av steinbruddet  i forhold  til omgivelsene.

Disse forholdene ser ut til  å  være godt utredet i konsekvensutredningen.

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter  § 8  i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig
fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim Sigurd Kristiansen
Seksjonsleder Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakere:

Nærøy kommune

NlERØY KOMMUNE DRIFTS- OG  UTVIKLINGSAVDELING

Kopimottakere:
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Kommuneoverlege Nærøy kommune                                     Kolvereid, 26.04.2018 

 

Uttalelse angående konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd 

 

Konsekvensutredningen og ROS-analysen belyser de helsemessig viktige aspektene. Støy og 
partikkelutslipp er her det mest vesentlige i forhold til folkehelsa.  

STØY: 

Støynivået ligger under de anbefalte grenseverdier også for de nærmeste naboer og tydelig 
under grenseverdier for Kolvereid sentrum. Planbeskrivelse og utredningen referer stort sett 
til utforming av anlegget og lite til det tekniske anlegg (maskinparken). I utforming av 
bruddet ligger effektive metoder for å redusere støyutslipp. Disse anses som mest 
avgjørende. 

Anlegget skal være i drift også et viss antall lørdager og vil nok godt høres i småbåthavn og 
på Kolvereidvågen selv om støybelastningen ligger under grenseverdien. Ytterlige reduksjon 
av støy kan tilstrebes med anskaffelse av støysvakt utstyr (knusere og vifter såfremt disse 
skal brukes).  

STØVBELASTNING: 

Det er vanskelig å være nøyaktig med vindforholdene og det er mulighet for at de nærmeste 
husene blir utsatt for støvbelastning men uansett er det ikke mange som vil være belastet. 
Det er viktig at løftet om støvmålinger på de mest utsatte tomter følges opp og at vanning 
blir igangsatt. Mulig at dette er fastlagt i driftsplanen men denne foreligger ikke 
undertegnende. 

 

Samlet sett er det ingen helsemessige innvendinger mot etablering av Hagan Steinbrudd på 
planlagt sted. Tiltaket vil påføre først og fremst støybelastning til de nærmeste naboer men 
vil ligge innenfor lovlige grenseverdier. Det vil være en fordel for flere innbyggere at 
tungtrafikken i Kolvereid sentrum reduseres både med tanke på støy, støv og 
trafikksikkerhet. 

 

 

Sabine Moshövel 

Kommuneoverlege Nærøy kommune 



KOLVEREID VEL
7970 KOLVEREID 
                                                                                                           Kolvereid 1.mai 2017

Til Nærøy kommune 
v/ordfører, rådmann, drift og utviklingssjef og utvalg for drift og utvikling
7970 KOLVEREID

Angående planene om steinbrudd ved Kolvereid sentrum

Kolvereid vel er svært opptatt av bolyst, trivsel og trygghet i og ved kommunesenteret i Nærøy 
kommune  - og ellers i kommunen. 
I forbindelse med planene om steinbrudd ved Hagasvingen, nært Kolvereid sentrum, er vi bekymret 
for bl.a. store støv og støyplager – i tillegg til trafikksikkerheten i området. 
Kolvereid vel er selvfølgelig  ikke i mot utvikling og evt. flere arbeidsplasser, men ber om at Nærøy
kommune viser til bedre konsekvensanalyser for dette prosjektet, enn det vi kan se foreligger pr. i 
dag.
Minner om at bl.a. steinbrudd kan gi konsekvenser som ikke lar seg reversere i fremtiden og dette 
må være et prosjekt som ikke skader mere enn det gagner. 

Mvh. KOLVEREID VEL 
For styret 
Randi Tanberg Finne 
(leder)



15/Tfl
-74-(374

Nærøy Kom mune
v/ de folkevalgte
7970 Kolvereid -1--(14E 57/1.,L5

Klage på planlagt pukkverk på Kolvereid.

Et enstemmig styre i Kolvereid Småbåtforening vil med dette
anbefale medlemmer i politiske beslutningsorganer i Nærøy å
sette en stopper for planene om å etablere
pukkverk/steinknuseri på Finnehøgda.
Småbåthavna på Kolvereid vil bli liggende rett under tiltenkt
lokalisering, og vil være svært utsatt for støv, spesielt i
forbindelse med vind fra øst og nord.
Det er 125 medlemmer og rundt 130 båter som hører til i
havna vår, til sammen store verdier. Vi har til nå hatt ei super
havn, og liker ikke tanken på at båter og utstyr skal bli utsatt
for et kontinuerlig nedfall av støv.
Vi setter vår lit til at de folkevalgte fortsetter å jobbe for at
Kolvereid skal være et godt sted å bo, med mulighet til å nyte
naturen rett utenfor stuedøra!

Kolvereid 25.04.17

'Otto Haug
Leder Kolvereid Småbåtforening



Fra: Jann Endre Edvardsen (jann.edvardsen@live.no)
Sendt: 12.04.2018 21:10:05
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: 

Emne: Steinbudd i Hagan
Vedlegg: 

Det er galskap å etablere steinbrudd så nært sentrum og hvor det bor så mye folk. Stort sett blir hele Kolvereid utsatt for støv og støy
fra dette bruddet. Hvor er fornuften i dette ???? Steinbruddet bør legges på baksiden av fjellet,trenger kun 200 meter vei fra
industriområde så er det vekk for folk ! Ber om at politikerne no våkner !

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon



Kommentarer til konsekvensutredningen utført av RAMBØLL vedrørende 
masseuttak i Hagan 

 

Først ønsker jeg å kommentere oppbyggingen av selve resonnementet i utredningen. Fokuset kan 
virke å være fremheving av alle ulempene med det såkalte 0-alternativet. Konsekvensene av et mulig 
masseuttak blir i stor grad vektet opp mot konsekvensene av 0-alternativet.  

Slik det framstilles i konsekvensutredningen er 0-alternativet både et realistisk alternativ, og det 
eneste alternativet til det planlagte pukkverket i Hagan. 

Dette stemmer ikke. 

Sett opp mot konsekvensutredningen, utført av Norconsult, og rådmannens vurderinger, kommer 
det tydelig frem at dette 0-alternativet ikke trenger å være verken realistisk eller i allefall ikke det 
eneste alternativet til et masseuttak i Hagan. Dette tatt i betraktning punkter som utskipning fra 
Kolvereidvågen (Brekkankaia), anleggelse av ny industrihavn, og rekkefølgebestemmelse der 
avlastningsveg fra Storbjørkåsen gjennom Ragnhilddalen er anbefalt. 

 

I Rambølls konsekvensutredning kan det virke som om kommunen skal ledes til å tro at valget kun 
står mellom et pukkverk i Hagan eller 0-alternativet.  

Valget står i realiteten ikke kun mellom dette pukkverket og 0-alternativet.  

Hvis en ny veg fra Storbjørkåsen gjennom Ragnhilddalen blir etablert faller de negative 
konsekvensene til 0-alternativet bort, med tanke på en økt massetransport gjennom sentrum. Da 
står man igjen med at et masseuttak i Hagan vil ha negative konsekvenser i forhold til dagens 
situasjon, og en mulig framtidig situasjon. 

 

Et pukkverk i Hagan fører ikke til økt trivsel og bolyst i Kolvereid sentrum, det gjør imidlertid en 
avlastningsveg fra Storbjørkåsen gjennom Ragnhilddalen. 

 

 

 

 

 

Marit Livik       Kolvereid 17.04.18



Til Nærøy kommune        10. mai 2018 
Idrettsvegen 1 
7970 Kolvereid 
 
 
 
Innspill til konsekvensutredning for masseuttak/steinbrudd Hagan 
 
Rambøls konsekvensutredning datert 15.02.2018 for Hagan masseuttak/steinbrudd, utført for 
oppdragsgiver Nærøysund Kraftbetong AS, har for å oppnå en så positiv konklusjon som mulig lagt 
meget stor vekt på redusert tungtrafikk gjennom Kolvereid sentrum, som er en fremsatt konsekvens i 
utredningen ved at steinbruddet anlegges der. Det er selvfølgelig meget positivt og viktig for miljø og 
trafikksikkerhet om store deler av dagens/framtidens tungtrafikk fra Storbjørkåsen grustak kan gå 
utenfor boligområdene og sentrum, skolevei og uteområde for mange barn. 
 
Redusert tungtrafikk gjennom boligområder og sentrum av Kolvereid må imidlertid tvinge seg fram 
uansett, uavhengig om det blir masseuttak/steinbrudd oppe i Hagan eller ikke. Det er helt åpenbart 
at en avlastningsvei fra Storbjørkåsen grustak til Grinnavegen må bygges, med opprustning og 
asfaltering av Grinnavegen. Det er ikke lange veien det er snakk om, under 2 km, og dette må Nærøy 
kommunes politikere og administrasjon prioritere og få gjennomført snarest, uavhengig av 
steinbrudd oppe i Hagan eller ikke.  
 
Med dagens utvikling og byggeaktivitet i Ytre Namdal, med mål om 1000 nye arbeidsplasser og 2000 
flere innbyggere i Ytre Namdal i perioden 2015-2025, er det åpenbart at Nærøysund Kraftbetong AS 
er og vil fortsette å være en sentral aktør innen bygg- og anleggsvirksomheten. Det vil utvilsomt 
fortsette å være et stort og økende behov for betong/mørtel, sand-/grusmasser og pukk. Dette vil 
også bety stor aktivitet ved Nærøysund Kraftbetongs anlegg ved Storbjørkåsen grustak, med mye 
tungtrafikk. At det skal bli en stor reduksjon i tungtrafikken gjennom boligområder/sentrum av 
Kolvereid i framtiden pga. masseuttak/steinbrudd i Hagan, som fremsatt i Rambøls rapport, synes 
som urealistisk. Tungtrafikken vil sannsynligvis øke, og en avlastningsvei fra Storbjørkåsen grustak til 
Grinnavegen må lages. Dette vil på lang sikt utvilsomt være positivt for Nærøysund Kraftbetong. Uten 
en slik avlastningsvei er en større reduksjon av tungtrafikken gjennom boligområder/sentrum av 
Kolvereid sannsynligvis kun gjennomførbart ved forbud mot tungtrafikk i disse områdene. Et forbud 
er imidlertid ikke aktuelt uten at det finnes en annen vei til Storbjørkåsen grustak. 
 
Når det gjelder den aktuelle pukkressursen oppe i Hagan, hvis denne er så stor og verdifull, kan den 
da eventuelt utnyttes på en måte som gir mindre negative konsekvenser for Kolvereid tettsted? Kan 
pukkverket f.eks. anlegges på nordsiden av det aktuelle området, godt skjermet mot Kolvereid 
tettsted? Er utstrekning av ressursen kartlagt? Er eventuelt bergartene på nordsiden av området 
kartlagt mht. uttak/kvalitet for pukkformål? Kan det eventuelt være brukbare pukkressurser i disse 
områdene som ikke er kartlagt enda? 
 
Å legge pukkverket på nordsiden krever bygging av en anleggsvei på ca. 1,5 km, som skissert i bildet 
nedenfor, selvsagt med påkrevde avklaringer mht. eiendomsforhold, regulering, etc. Ved å anlegge 
denne veien og gå inn fra nordsiden vil man i tillegg til redusert støv- og støyproblematikk også: 

- Unngå trafikkfarlig kjøring til/fra pukkverket på Fv 770. 

- Få noe redusert tungtrafikk vestover på strekningen Fv 770 gjennom Kolvereid. 

- Få større områder for både selve pukkverket og for lagringsplass for stein og pukk. 

- Ha en vei til større potensielle industriområder der.  

 



Erfaringer fra drift av steinbrudd/pukkanlegg viser dessuten at ofte utvides størrelsen av 
anlegg/uttak med årene, utover det som opprinnelig var planlagt. Dette kan også tale for inngang fra 
nordsiden, men det avhenger selvsagt av ressursens utstrekning/bergartenes egnethet/kvalitet.  
 
Og, som et luftig innspill til politikere/administrasjon i Nærøy kommune, med en vei på nordsiden fra 
dagens industriområde kunne man utrede muligheten for en rallycrossbane i det relativt øde og godt 
skjermete området bak fjellområdet Hatten (det er jo stor uenighet/misnøye om å anlegge bane på 
Valmyra). 
 
Politikere/administrasjon i Nærøy kommune må ha et langsiktig miljømessig tidsperspektiv i denne 
saken, minst 30 år fram i tid (som indikert i Rambøls rapport). Alternative løsninger og ressurser må 
kartlegges og vurderes nøye (noe som for øvrig ikke er direkte imponerende utført i Rambøls 
rapport).  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Odd-Arne Urdshals/Bjørn Reidar Brækkan 



Merknader til konsekvensutredning for Hagan steinbrudd  

Generelt om Konsekvensutredningen (KU) 

Konsekvensutredningen (KU) baseres på et ulogisk resonnement for 0-alternativet. Når det i KU`en opplyses 

om at 40.000 tonn stein fra andre steinbrudd må transporteres til Storbjørkåsen for videre bearbeiding så er 

dette ikke forklart. Det vil være en naturlig del av prosessen i et hvilket som helst steinbrudd å bearbeide 

massene til et ferdig produkt gjennom knusing og sortering. Strengt tatt vil det kun være stein som skal brukes 

til betongproduksjon som må transporteres til Storbjørkåsen. I tillegg er det i konsekvensutredningen ikke 

diskutert muligheter for å etablere alternativ adkomst til Storbjørkåsen. I denne KU kan det se ut som at 

steinbrudd i Hagan er et positivt tiltak, men det er ene og alene på grunn av at det er feil opplysninger om 

transport gjennom Kolvereid sentrum. 

KU - Kapittel 3.2:   

Utredningen opplyser om at det transporteres 45.000 tonn fra steinbrudd beliggende på Marøya og på Vikna til 

Storbjørkåsen for mellomlagring og bearbeiding. At ferdig knuste masser transporteres til et grustak for videre 

bearbeiding er ikke logisk. Derimot er alt som tilkjøres til betongproduksjon i Storbjørkåsen greit begrunnet på 

grunn av betongfabrikkens beliggenhet, men et steinbrudd v/Hagansvingen vil ikke endre denne situasjonen. 

KU - Kapittel 4:  

0-alternativet siste avsnitt. Det opplyses om at Brækkankaia er en aktuell plass for ilandføring av stein til videre 

bearbeiding. Dette er også et argument som ser ut til å bli brukt til å presentere et nytt steinbrudd i Hagan på 

en måte slik at 0-alternativet fremstår som ugunstig. Det er ingen fornuftige årsaker til at masser skal til videre 

bearbeiding i Storbjørkåsen. Det finnes ingen videre bearbeiding av knuste steinmasser i Storbjørkåsen 

KU - Kapittel 5.1:  

Mineralforekomsten er angitt til å være av meget god kvalitet. Prøveserien som hele steinbruddet er basert på 

ser ut til å være 1 plastbøtte med 40 kg stein som er opplyst hentet i området. Det er ikke usannsynlig at 

bergarten kan ha gode mekaniske egenskaper, men dette er etter min oppfatning ikke godt dokumentert. 

Utklippet nedenfor er hentet fra vedlegg til driftsplan og det eneste som beskriver kvaliteten av massene. 

 

Opplysninger knyttet til antall dager produksjon vil finne sted vil være totalt markedsavhengig. Intet i 

planbestemmelser regulerer dette forholdet og er i den forstand ikke en troverdig påstand. Etterspør markedet 

mer masser vil det produseres mer! I tillegg vil sannsynligvis lagring av masser være en av de største faktorene 

til støvflukt. Såfremt ikke reguleringsplanen regulerer disse forhold, hvilket den ikke gjør, vil enhver garanti på 

dette være av ingen verdi. 

KU - Kapittel 5.2:  

Utformingen er ikke å anse som en gryteform. Med en gryteform må det forstås som at det er en smal 

innkjøring til bruddet som gjør at kun mindre deler vil være synlig. Dette ville man oppnådd med å etablere 

adkomst fra nordøst og latt en større fjellstabbe stå igjen mot fv. 770. Slik ville en mindre del av bruddet blitt 

eksponert mot Kolvereid sentrum. De omtalte jordvollene i KU´en vil raskt få en begrensning i høyde, og det vil 

være helt urealistisk om de blir høyere en 5 – 10 meter. Bredden på vollene er skissert til 20 meter og med en 

skråningshelning på 1:2 (som er realistisk), vil det bli en makshøyde på 5 meter. Ut fra kotekart vil bakveggen i 

steinbruddet få en makshøyde på opp mot nesten 70 meter (Koteplaner oppgir bunnhøyde til +108 m og øvre 



uttaksgrense på +176 m). Presentert løsning med jordvoller på makshøyde 5 – 10 meter vil gi liten eller ingen 

reduksjon i støvflukt og neppe gi noen vesentlig reduksjon av støy. 

KU - Kapittel 5.3:  

Her opplyses det at masser kan bearbeides i Hagan steinbrudd. Dette er nok en riktig opplysning. Fremdeles 

har man en logisk brist i forhold til de øvrige steinbruddene som opplyses å ikke kunne bearbeide steinmasser 

(Stakkskardet og Marøya). Pånytt gjør dette at den påståtte transporten av såkalte ikke-bearbeidede masser 

gjennom Kolvereid sentrum blir selvmotsigende.  

KU - Kapittel 6.1:  

Støvforhold er i konsekvensutredningen vurdert til å ha en positiv konsekvens i forhold til dagens situasjon. 

Utredningen bærer preg av å skape en oppfatning av at tiltaket er positivt som følge av en påstått stor 

transport gjennom Kolvereid sentrum. Den påståtte transporten ved dagens situasjon har logiske brister og vil 

derfor ikke være sammenlignbart.  Alternativ adkomst til Storbjørkåsen er heller ikke nevnt, og bør tas inn i 

vurderingen. 

Støvflukt fra boring, sprengning, lasting, transport, håndtering og ikke minst lagring av masser kan være 

vesentlig. Dersom det er en oppfatning om noe annet bør det arrangeres befaring i et steinbrudd på en tørr 

vinter- eller sommerdag. Ved temperaturforhold under null grader vil det mest sannsynlig og erfaringsmessig 

ikke være vanning i produksjonen. Teknisk er det mulig å vanne, men resultatet er at det produseres et produkt 

som blir full av is og dermed ikke håndterbar før etter lange mildværsperioder.  

At det er liten sannsynlighet for støvflukt når det er vestlig og sørvestlig vindretning kan være riktig på grunn av 

at dette ofte er en værsituasjon som gir en fuktig vær. De tørre vinterdagene da det hverken er mulig å vanne, 

og at man har en tørr østlig vindretning vil det være en betydelig støvflukt. Denne vindretningen vil da gå mot 

Kolvereid sentrum som ligger sørvest for det planlagte steinbruddet.  

De beskrevne vollene vil i liten grad skjerme bruddet fra omgivelsene og dette er fra min side omtalt i kapittel 

KU - Kapittel 6.2:  

Lastebiltransport gjennom Kolvereid sentrum er uheldig og det bør derfor være et mål for Nærøy kommune å 

etablere en alternativ adkomst til Storbjørkåsen. Det blir feil å ikke vurdere et 0-alternativ med alternativ 

adkomst til Storbjørkåsen. Et «riktig» 0-alternativ vil gi et helt annet bilde av de reelle konsekvenser av et 

steinbrudd i nærområdet til Kolvereid. 

KU - Kapittel 6.3:  

Det sies at Hagan steinbrudd ikke vil ha negative konsekvenser så lenge det ikke har støymessige konsekvenser. 

Støyproblem vil være en ulempe når det er drift, mens ulempen med støvflukt vil være kontinuerlig. Det er ikke 

i driftsplanen gitt noen overbevisende forklaringer på at dette hindres på noe vis, annet enn at det er en viss 

avstand til bebyggelse. 

KU - Kapittel 6.4: 

Punktet er vurdert etter samme 0-alternativ og gir et bilde av steinbruddet som et positivt bidrag. Denne 

konsekvensutredningen er basert på feil forutsetninger som gjør at alle resultat også blir feil. Det er ingen 

fornuftige grunner til at produserte steinmasser fra et steinbrudd, enten på Marøya eller i Stakkskardet, må 

transporteres til Storbjørkåsen for videre bearbeiding. Min påstand er at argumentasjonen er benyttet til å lage 

et 0-alternativ som gjør at Hagan steinbrudd vil fremstå som mer gunstig enn hva det i virkeligheten vil bli! 

 

Kolvereid den 7. mai 2018 

Steinar Livik 



Uttalelse til konsekvensutredning Hagan masseuttak. 
 
Viser til kunngjøring på Nærøy kommunens hjemmeside, med frist 10. mai. 
 
Først må det sies at det er positivt med lokale initiativ og lokal næringsutvikling i og rundt 
Kolvereid. Dette er helt nødvendig for å utvikle Kolvereid som en attraktiv plass for bosetting, 
utvikling av eksisterende og nye næringer. 
 
Det er da viktig at enkelttiltak ikke gjør Kolvereid mindre attraktiv for bosetting, utvikling og vekst 
nå og fram i tid. I den sammenhengen er det spørsmål om plassering av Hagan masseuttak har 
størst negative eller positive effekt på Kolvereid som en attraktiv plass for bosetting og 
næringsutvikling på kort og lang sikt. Etter vår mening er det flere forhold som taler i mot en slik 
etablering. 
  
Et stein-/fjelluttak beliggenhet ved innfarten til Kolvereid, baken en glissen skjerm av furuskog, er 
neppe det beste førsteinntrykket tilreisende bør få av Kolvereid. Det er en kjensgjerning at uttak av 
fjell og knusing av fjell medfører både støv og støy. Med beliggenhet på en høyde ovenfor 
Kolvereid og Kolvereidvågen må dette støvet lande en plass.....  Uttak av fjell som planlagt vil gi en 
godt synlig og varig bruddkant. 
 
Det er knyttet en del usikkerhet til Nærøy og Vikna Fellesvassverk sine anlegg i området; både 
høydebasseng og hovedvannledning. Det er usikkerhet i forhold til rystelser ved sprenging og 
hvordan dette påvirker høydebassengene og hovedvannledningen. Fellesvassverket er den viktigste 
«bedriften» i nye Nærøysundet kommune. En lengre stans i vannforsyningen vil føre til store 
konsekvenser for både husholdninger og næringsutøvere; lakseslakteri, fjøs, forsyning av båter, 
servicenæringer... Er det verdt å ta sjansen på at dette skal gå bra? Pr. I dag er det ingen 
reservevannkilde... Konsekvensene av et ev. brudd eller redusert vannforsyning er så store at her 
bør en benytte seg av føre var prinsippet og heller prøve å finne en annen plass for masseuttak. 
 
I konsekvensutredningen legges det alt for stor vekt på effekten av redusert tungtransport gjennom 
Kolvereid sentrum. Dette blir gjort til et hovedargument for at masseuttaket er positivt for 
Kolvereid. Etter som mye av aktiviteten på Kolvereid konsentreres om «Bakkan» kan trafikken etter 
hvert bli krevende, men det er ikke et argument for å etablere masseuttak som omsøkt. En krevende 
trafikksituasjon på Bakkan bør sette fart i realiseringen av planlagt avlastningsveg fra dagens 
grustak i Bjørkåsen og til Grindavegen. Dette vil føre til redusert tungtransport gjennom Kolvereid 
sentrum uavhengig av hvor massene kommer fra. Det vil også føre til at transport til Moen Slip AS 
og andre ikke trenger gjennom sentrum. 
 
Stiller oss undrende til at steinen/fjellet i uttaksområdet er av en kvalitet som er vanskelig å finne 
andre steder i kommunen. Vi er ikke geologer, men i følge kart på NGU sine sider er det flere 
områder med samme berggrunn i kommunen. Mulig det er en veldig lokal forekomst, men da er 
størrelsen på forekomsten viktig å kjenne til. Mener det bør foretas en nærmere kartlegging av 
forekomsten. 
 
Etter vår mening bør det iverksettes et arbeid/prosess for å finne alternativ plassering av masseutak. 
En plassering som er mindre kontroversielle enn Hagan masseuttak. 
 
Kolvereid 10. mai 2018 
 
Solveig og Egil Solstad



Fra: Gro Melgård (melgardgro@gmail.com)
Sendt: 04.04.2018 14:58:40
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: 

Emne: Brev ang. Hagan Steinbrudd
Vedlegg: 
Vedr. Hagan Steinbrudd i Kommunedelplan for Kolvereid.

Til kommunestyremøtet 11.05.2017 hadde ca. 400 personer gitt sin underskrift til et forslag som gikk ut på ikke å
vedta reguleringsplanen for Hagan Steinbrudd.
Det ble begrunnet med at plasseringen ikke var forenlig med tettstedutvikling og bolyst.
Ulemper som støv/støy, arealbåndlegging og estetikk ble vektlagt.
Kommunestyret vedtok likevel å ta Hagan Steinbrudd med i Kommunedelplanen for Kolvereid.
400 underskrifter er 400 mennesker, mange representanter for en hel familie, som ikke ble hørt. Deres ønske om en
boplass uten for mye støy og støvplager (som ikke er et midlertidig tiltak, men som vil vare i minst 30 år!) ble ikke
hørt.
Konsekvensutredninger er nå foretatt. Ifølge Rambøll sin vil steinbruddet gi økt bolyst! Forstå det den som kan! Støv
og støyplagene vil holdes under skadelige grenseverdier sier de. Men uansett vil det bli mer støv og støy selv om vi
nok ikke får hørselskader. Plasseringen er for nær sentrum!
De sier også at trafikken av biler som frakter masse/stein gjennom sentrum vil bli mindre. Det er jeg skeptisk til. Fv
770 er vel også et stykke en del av Kolvereid sentrum. Her vil jo trafikken bli mye større. 
Jeg har også følgende spørsmål:
1. Er det dokumentert at masse fraktes/skal fraktes fra Stakkskaret til grustaket på Kolvereid for bearbeiding? Skjer
ikke denne bearbeidingen på Stakkskaret?
2. Hvis et vannrør blir skadet/sprekker under sprengning/rystelse, hvor lang tid tar det før Nærøy og Vikna blir uten
vann?
3. Hva med ras som har gått på andre siden av veien ved Hagan tidligere? Vil rystelser trigge nye ras på denne siden?
4. Det sies at ca. 80% av massene skal kjøres ut fra Kolvereid til lokalt bruk. Hvor lenge? Blir det etterhvert utskiping
av masse fra Kolvereid og hvor skal dette skje? Hva med trafikken gjennom sentrum da?
I konsekvensutredningen fra Norconsult står det at området allerede er tatt i bruk som pukkverk?? Dette er vel ikke
riktig?

Jeg er ikke imot verken næringsutvikling eller råstoffutvinning, men kan ikke være enig i at det skal plasseres så
nærme sentrum. 
Jeg håper inderlig at politikerne i Nærøy tar hensyn til over 400 mennesker som ønsker et sentrum uten varige støy og
støvplager. Kan ikke tro at disse plagene blir mindre av Hagan Steinbrudd!

Vennlig hilsen Gro Melgård.

Ønsker at det sendes kopi til alle kommunestyrerepresentantene.



Vigdis Kutschera
Bjørkåsvegen 14 A
7970 Kolvereid 22.03.2018  
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Kommentar til Kommunedelplan Kolvereid.

Undertegnede har begynt å interessere seg for kommunens planer for utvikling av Kolvereid. Jeg
har prøvd å sette meg inn i Kommunedelplan Kolvereid  — noe som har vært både artig og

frustrerende. Den største frustrasjonen er i forbindelse med forslag til det planlagte Hagan

steinbrudd  — et anlegg jeg absolutt ikke kan se vil være positivt hverken for bolyst eller livskvalitet

på Kolvereid.

I forbindelse med Norconsults konsekvensutredning av Hagan steinbrudd (s. 36 og s 37 i

utredningen) skriver firmaet under «Samlet vurdering»: I tråd med hovedmål i kommuneplanens

arealdel om å sikre bruk av naturressurser. OMRÅDET ER ALLEREDE TATT I BRUK TIL

PUKKVERK OG AVMERKET SOM UTTAKSAREAL FOR PUKKRESSURSER I
RESSURSKART PÅ NGU. (uthevet av meg) Det foreligger for øvrig forslag til reguleringsplan for

området.
Hvis det medfører riktighet at området allerede er tatt i bruk som pukkverk, når ble det vedtatt og i
hvilke fora?

Hvis det ikke medfører riktighet hvordan kan en så viktig «feilvurdering» fortsatt være del av et

høringsdokument? Kan det være andre feilvurderinger i dokumentasjonen?

På kartet på «Forslaget innlagt i kommunedelplanen» (s.37) er området BRU Fl flyttet noe vestover
Fv770 i forhold til avmerket område på kartfoto (536). Kan en anta at kartet på s. 37 viser rett

plassering?

Firmaet Rambøll har på vegne av Nærøysund Betong laget en konsekvensutredningen «Hagan
masseuttak». I utredningen blir det understreket at i det nye steinbruddet vil fast masse tas ut og

bearbeides på stedet ,noe som vil føre til betydelig mindre tungtrafikk gjennom Kolvereid Sentrum

enn nå. Det er logisk. Men mindre trafikk forutsetter at det blir slutt på å kjøre masse fra

Stakkskardet på Vikna til Storbjørkåsen på Kolvereid for bearbeiding før det igjen kjøres ut

gjennom sentrum. Det står det ikke noe om i konsekvensutredningen. Kun at «Ettersom dagens

driftssituasjon er utfordrende med tanke på logistikk og lønnsomhet, kan det tenkes at driften vil

reduseres eller legges ned i fremtiden.» (sitat s.  6  Rambølls konsekvensutredning) .

Undertegnede er klar over ati disse kommunesammenslåingstider er det travelt å være

kommuneansatt. Jeg regner imidlertid likevel med å få et svar på denne henvendelsen innen

høringsperioden slutt 30.04 18.

Vennlig hilsen

a):—("FC «': (.,; 'JC f? ;)./;.v

Vigdis Kutschera

Kopi: Helge Thorsen, Håvard Hernes, Ragnhild W. Melgaard
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Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Melding om vedtak 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

 

«KONTAKT» 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 
«REF» 2015/977-17 Alexander Båfjord, 74382704 82/1 16.02.2017 

 

 

Melding om vedtak: Førstegangsbehandling av Reguleringsplan " 

Masseuttak / Steinbrudd Hagan " - 62/2 
 

Utvalg for drift og utvikling har i møte den 10.02.2017 foretatt førstegangsbehandling av 

reguleringsplanen for «Hagan steinbrudd» Følgende vedtak bla fattet:  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 jfr. §12-11. sendes forslag til reguleringsplan 

for Hagan steinbrudd, til høring/utlegg til offentlig ettersyn. Følgende dokumenter legges ut til 

offentlig ettersyn.  

 

- Reviderte bestemmelser datert 01.02.2017. 

- Plankart datert 24.01.2017. 

- Driftsplan datert 25.01.2017.  

- Planbeskrivelse datert 24.01.2017 

 

Konsekvens sprengning vil ha for høydebasseng skal redegjøres for, før planforslaget kan tar 

opp til andregangsbehandling.  

 

Vedtak er gjort med bakgrunn i delegasjonsreglementet pkt. 7.1 
 

   

Med hilsen 

 

 

 

Alexander Båfjord 

 

 

Mottakerliste: 

Nærøysund Kraftbetong As Storbjørkåsen masseuttak 7970 KOLVEREID 

Trønder-plan As Pb 446 7705 STEINKJER 
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Nærøy kommune 
 Arkiv: 82/1 

Saksmappe: 2015/977-15 

Saksbehandler: Alexander Båfjord 

Dato: 10.01.2017 

 
 

 

Saksframlegg 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

16/17 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 10.02.2017 
 

Sak: Førstegangsbehandling av Reguleringsplan " Masseuttak / 

Steinbrudd Hagan " - 62/2   
 

 

Vedlegg: 

1 Planbeskrivelse datert 24.01.2017 

2 Plankart datert 24.01.2017 

3 Planbestemmelser datert 01.02.2017 

4 Driftsplan datert 25.01.2017 

5 Rapport støyberegning for Hagan steinbrudd 

6 Utdrag av NGU rapport 

7 Fastsetting av planprogram - kommunestyret 

8 Kopi av Forurensningslovens kap 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, 

grus, sand og singel. 

9 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Trønder-plan As - forhåndsuttalelse til 

varsel om igangsatt reguleringsarbeid masseuttak / steinbrudd - Hagan 62/2 

10 Nord-Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til melding om oppstart av 

planarbeid for reguleringsplan masseuttak/steinbrudd Hagan - 62/2 

11 Statens vegvesen - uttalelse til varsel om oppstart av plan - reguleringsplan " 

Masseuttak / Steinbrudd Hagan 

12 NVE - kommentar til oppstartsvarsel Hagan 

13 Sametinget - kommentar til tiltak Hagan 

 

Bakgrunn 

Nærøy kommune har mottatt forslag til reguleringsplan ”Hagan steinbrudd”. Trønderplan as, 

har på vegne av tiltakshaver Nærøysund Kraftbetong as fremmet et privat planforslag. Det 

foreslås å regulere et område på totalt 56daa, der 38 daa utgjør selve steinbruddområde.  

 

Planforslaget er ikke i henhold til gjeldende arealformål LNF-R som er avsatt i kommunens 

arealdel. Det ble på bakgrunn av dette vedtatt at det skulle utarbeides planprogram. Det er 

varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan den 22.09.2015. Sammen med melding om 

oppstart var det vedlagt forslag på planprogram. Planprogram beskrev forhold som skulle 

utredes i forbindelse med planforslaget. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret i sak nr. 

7/16.  

 

Planforslaget skal nå tas opp til førstegangsbehandling og eventuelt legges ut til offentlig 

ettersyn, samt sendes til naboer og berørte parter.  
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Sammen med plandokumentene ligger uttalelser til planprogrammet og vedtatt planprogram. 

Innspill som er kommet er kommentert fra planstiller i planbeskrivelsen.  

 

 

 

Vurdering 

Foreslåtte reguleringsplan er ikke i samsvar med formålet i kommunedelplanen for 

Kolvereid. Det ble derfor vedtatt et planprogram om skulle følge reguleringsplanen. Det 

foreligger nå et komplett reguleringsforslag for behandling.   

 

Naturmangfold og kulturminner.  

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldsloven §§ 8-12. Det foreligger ikke 

vitenskapelige eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, 

naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at planforslag kan komme i konflikt 

med slike interesser. Verken direkte, eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det foreligger 

ikke funn av kulturminner ved søk i riksantikvarens database askeladden. Sametinget har 

gjennom høring uttalt at det ikke er noen kjente samiske kulturminner i området. Ved 

eventuelle funn av kulturminner skal arbeider stopp og kulturminne forvaltere varsles. Dette 

er foreslått ivaretatt gjennom bestemmelser. Varsling skal også gjelde samiske kulturminner. 

Med bakgrunn i dette endres innsendte bestemmelse, og det foreslås en endring av 

bestemmelsen for å presisere dette. Forslåtte bestemmelse har satt en frist på 3 uker for 

tilbakemelding, det kan ikke gis frister som behandles av annet lovverk gjennom 

reguleringsbestemmelser slik at dette endres.  

 

Forhold til friluftsliv, samt barn og unges interesser 

Området er avsatt som friluftsområde med regional verdi (Meraftashaugen). Dette 

friluftsområdet går fra Kolvereid sentrum og nesten helt til Rongdalsmoen. Planområde ligger 

nesten midt inne i det avsatte friluftsområde, helt inntil Fv770 og består av en bratt 

fjellskrent. Det er vurdert slik at friluftsinteressen ikke blir særlig berørt av inngrepet, 

området må imidlertid inngjerdes for å sikre bruddkant. Barn og unges interesser anses ikke 

som berørt av tiltaket da det ikke er nærliggende boliger eller annen bebyggelse i 

nærområdet.   

 

Støy  

Drift av steinbrudd er underlagt bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap. §30. Her er 

det angitt grenseverdier for støy. Kopi av forurensningsforskriftens kap 30 er vedlagt 

saksfremlegget. Grenseverdiene for støy i forurensningsforskriften er tilsvarende som 

veileder ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner (T-1442)”. En reguleringsplan 

regulerer ikke støy, så fremt det ikke gjøres juridisk bindende bestemmelser gjennom 

reguleringsplan. Drift vil være underlagt forurensningsforskriften, slik at hensynet til støy 

skal være ivaretatt ved drift. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn og håndhever forskrift. 

Fylkesmannen har imidlertid mulighet til å gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften. Slik 

at det anbefales derfor å gjøre grenseverdier jfr. veileder T1442 som juridisk bindende. Viser 

også til at det er veiledere t-1442 som er lagt tilgrunn ved utarbeidelse av støyrapport, slik at 

kravet vil være iht. støyrapport som er utarbeidet, og lagt til grunn ved behandling av 

planforslaget.  

 

Støyrapport med støysonekart som ligger vedlagt planforslaget er vurdert iht. ”Retningslinjer 

for behandling av støy i arealplaner (t-1442)”. Støyrapport viser at det ikke er noe 

bebyggelse som vil komme innenfor verken gul eller rød sone. I støyrapporten er det verste 

døgn som er vektlagt og er oppgitt til å være hvis grovknuser, finknuser og sikter går 

samtidig. Det vises til at det er de strengeste kriteriene som er lagt til grunn i rapporten, slik 

at rapporten anses å være dekkende i forhold retningslinjene. Det som er vesentlig er at 
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støyende utstyr plasseres slik at fri siktlinje til bebyggelse unngås. Ved uttak av stein vil noe 

av den øverste bruddkanten være synlig fra deler av Kolvereid iht. siktlinjer i 

planbeskrivelse.  

Arbeider med knusing vil bli skjult bak støyvoll og inne i bruddgropen. Slik at det utstyret 

som støyer mest skal plasseres på et lavt platå (kote 108). Det vil være viktig at driftformen 

legges opp til at laveste platå etableres så tidlig som mulig for å få støyskapende utstyr så lavt 

i terrenget som mulig. For å unngå at det blir mye støy.   

 

Støv 

Støv fra virksomheten er på lik linje med støy regulert av forurensningsforskriftens kap. §30. 

Forskrift stiller krav om at det skal gjennomføres målinger av støvnedfall og omfanget av 

målingene. Det er gjennom Ros-analysen og planbeskrivelsen beskrevet tiltak i forhold til 

støv viser blant annet til pkt. 5.5.1. Det er angitt i planbeskrivelsen at det regulerte 

vegetasjonsbelte er viktig å bevare på en best mulig måte for å hindre spredning av støv. I 

forhold til spredning av støv, er det spesielt vegetasjon sør og sørvest for planområdet som er 

viktig å bevare. Det er denne vegetasjonsskjermen som skal skjerme for både støy og støv 

mot naboer og Kolvereid. Det vil i perioder kunne bli noe støv fra brudd, det er gjennom 

planbeskrivelse beskrevet at det da vil kunne gjennomføres vanning. Det må derfor sikres 

tilstrekkelig tilgang på vann i området, det er muligheter for tilknytning til vannledning som 

ligger i nærområdet. Det er foreslått gjennom rekkefølge bestemmelser at det skal etableres 

tilstrekkelig kapasitet for vanning før knusing innenfor planområdet igangsettes.  

 

Geoteknikk og grunnforhold.  

Hele planområdet består av fjell med et tynt vegetasjonsdekke. Sør for Fv770 er deler av 

området registrert som område med breelvavsetning. Det har tidligere vært utgravinger som 

følge av vann og mindre ras i dette området. Det ble høsten 2015 gitt godkjenning og 

gjennomført rassikring av området. Selve planområdet anses til å ha gode grunnforhold. Det 

vurderes derfor at planområdet og tilliggende område har tilfredsstillende grunnforhold med 

bakgrunn i kvartærgeologisk kart.  

 

Tidsperspektiv og dagligdrift 

Det er gjennom planbeskrivelsen skissert et uttak på ca 20 000fm3. Noe som er beregnet for å 

gi grunnlag for ca 30 års drift. Da dette er et nytt tiltak vil dette medføre en del økt trafikk i 

forbindelse med steinbruddet. Det er opplyst fra forslagstiller at de mener trafikkmengden 

gjennom Kolvereid sentrum vil går ned, da de i dag kjører inn knustfjell fra Marøya til eget 

bruk og bearbeidelse og knusing i grusuttaket, som så kjøres ut fra grustaket etter 

bearbeidelsen. Ved realisering av det nye bruddområdet vil trafikken som går t/r gjennom 

Kolvereid reduseres da, det vil være mulig å lagre og knuse massene lokalt i bruddet. Masser 

som i dag blant annet skal knuses og brukes til strøsand, vil etter etablering kunne kjøres 

direkte fra bruddet uten at det går gjennom Kolvereid sentrum.  

I forhold til den daglige driften så er det forurensningsforskriften som legger føringer så 

fremt noe annet ikke er bestemt gjennom reguleringsplan. Det er gjennom planforslag ikke 

angitt noe driftstid. Det forslås derfor at det sette driftstid fra klokken 07.00 og til 23.00, for 

ukedager og 07.00-19.00 for lørdag. Dette vil være i henhold til grenseverdier som er satt for 

dag og kveldsdrift i forurensningsforskriften. Sprengingssalver reguleres av 

forurensningsforskriften og skal kun skje mellom 07-16 i hverdager.   

 

Vegløsning  

Vegvesenet har stilt krav om at det må avsettes tilstrekelig frisiktsone. Det er ivaretatt 

gjennom plankart og bestemmelser. Avsatte siktsoner er i samsvar med innspill. Det kan ikke 

påregnes at trafikken på Fv770 skal innordne seg etter drift og uttak. Veg kan ikke regnes 

med at stenges ved sprengning og lignende. Dette er beskrevet at driftsselskap skal følge opp. 

Det er ikke kommentert i driftsplan utover at det skal etableres en støyvoll og skjerming mot 
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Fv.770. Da det er vegvesenet som drifter veg, er det også de som må godkjenne en eventuell 

stenging.  

 

Driftsplan (drift) 

Det ble ved behandling av planprogrammet bestemt at det skal utarbeides en driftsplan for 

steinbruddet som skal følge reguleringsplanen. En driftsplan beskriver hvordan driften og 

avslutningen av steinbruddet er planlagt og den legger grunnlaget for hva som skal avsettes 

til sikkerhetsstillelse ved avslutning av masseuttaket, herunder økonomisk sikkerhet. 

Gjennom driftsplan er det beskrevet at uttaket skal foregå gjennom 2 etapper. Saksbehandler 

har vært i dialog med Direktoratet for mineralforvaltning vedrørende driftsplan. De har 

opplyst at den følger deres veileder for driftsplan, og at driftsplanen er dekkende ut i forhold 

til hva de trenger av informasjon for og senere kunne gi driftskonsesjon.  

 

En driftsplan regulerer i først og fremst hensynet til sikkerhet og god ressursutnyttelse. Det er 

Direktoratet for mineralforvaltning som skal godkjenne en driftsplan før de kan gi 

driftskonsesjon for masseuttak. Det er også direktoratet som fører tilsyn med driften av 

uttaket av mineraler. Dersom kommunen ønsker å ha en rolle i driftsfasen, f.eks. tilsyn med 

vilkårene i reguleringsplan, må dette sikres i reguleringsbestemmelsene. Det er lagt inn 

føringer for driftstid og noen rekkefølgebestemmelser for å konkretisere enkelte forhold for 

planforslaget.  

 

Etterbruk/istandsetting 

Det er gjennom planprosessen ønsket å få vurdert hva området kan benyttes til etter endt 

uttak. Det er foreslått at området kan benyttes som industriformål. Det vil bli en tomt som er 

klar for bygging på ca 20 daa etter endt steinuttak. Det er gjennom planbeskrivelsen skissert 

at det kan være et uttak på 30 år. Ved rullering av kommunedelplan vil det være mulig å 

legge til rette for økt aktivitet i området så fremt kommunen ønsker en slik arealbruk av 

område i fremtiden. Det å ta i bruk dette området vil kreve tilpasninger av infrastruktur, som 

g/s veg, vann og avløp, m.m.  

Med bakgrunn i støy fra driften av steinbruddet, vil det i utgangspunktet være vanskelig med 

utbygginger i nærområder før steinuttak er avsluttet. Da store deler av nærområdet havner i 

gul og rød støysone.  

  

Ved første innsendte planforslag var områder regulert til kombinert industri og masseuttak. 

Der det var oppgitt at områder skulle benyttes som industriområde etter endt uttak. Med 

bakgrunn i en uttaksperiode som er skissert til 30 år, vil det være vanskelig å fastsette 

ytrerammer for bygging som skal bygges etter endt masseuttak. Slike bestemmelser vil også 

fort være utdatert og lite forutsigbare. Det er derfor anbefalt at det gjennom 

rekkefølgebestemmelser utarbeides en ny reguleringsplan ved endt uttak som regulerer 

etterbruken av område når masseuttaket er ferdigstilt. Med bakgrunn i dette ble det innsendt 

oppdatert plankart som er lagt til grunn ved behandling og rekkefølge bestemmelser som 

beskriver at det skal utarbeides en reguleringsplan som beskriver etterbruken. Etterbruken 

skal fortrinnsvis være industri eller næring.  

 

Sårbarhet opp mot kommunal vannledning og høydebasseng 

Forholdet opp mot kommunal vannledning for Nærøy og Vikna fellesvassverk fremgår av 

planbeskrivelsen. Ledning ligger på nedre side av Fv770 og er av forslagstiller vurdert til å 

ikke komme i konflikt med planforslaget. Det er ikke beskrevet forhold opp mot 

høydebassenget som ligger ca 175 meter i luftlinje fra ytterste bruddkant. Saksbehandler har 

vært i telefonisk kontakt med tjenesteområdet og det gis tilbakemelding på at det er noen 

bekymringer på om rystelser kan forårsake skader på høydebasseng. Eventuelle skader som 

oppstår på annen eiendom som skylles drift av masseuttaket vil være et privatrettslig forhold. 

Dette er viktig del av samfunnets infrastruktur, slik gjennom høringsperioden må derfor 

planstiller i samråd med tjenesteområdet gjennomføre en kartlegging av konsekvensen 
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sprengningsarbeider har for høydebasseng. Det skal foreligge en redegjørelse for 

konsekvensen før planforslaget kan tas opp til andregangs behandling.  

 

Landskapsverdier 

Planforslaget gjelder masseuttak av stein. Ved slike uttak er det ikke mulig å unngå at det blir 

sår i landskapet. Det er i planbeskrivelsen under pkt. 4.4 vedlagt 4 siktelinjer og illustrasjoner 

med beskrivelse, som beskriver godt hvordan tiltaket vil bli seende ut fra flere plasser. Mot 

veg skal det etableres støyvoll av stedlige masser som vil skjerme innsyn til området fra 

Fv770. Bruddet blir utformet som en gryte inn i terrenget, høydeskjæringer rundt 

bruddområder vil etter endt uttak varier noe rundt bruddområde. På det høyeste vil det være 

68 meter fra brudkant til bunn av området. Bruddveggen skal utføres med pallhøyder på ca. 

15 meter, det vil være totalt 4 pallhøyder i steinbruddet. Bruddområde vil bli visende i mange 

år fremover selv etter endt uttak og tilbakeføring, vil det være synlig at det har vært steinuttak 

i området. Det er gjennom driftsplan beskrevet at det skal plantes trær på pallhøydene for å 

tilbakeføre området mest mulig til skoglandskap igjen.  

 

ROS-analyse og konsekvenser 

Det er til planforslaget utarbeidet en ROS-analyse jfr. §4-3pbl. Analysen er vurdert til å være 

hensiktsmessig for planforslaget. Funn i analysen er kommentert og bøtende tiltak er 

beskrevet. Det er utarbeidet en støyrapport som viser konsekvensene støyen vil ha for 

planforslaget. I henhold til forskrift om konsekvensutredning er det ikke krav om en egen 

konsekvensutredning for masseuttak under 200daa eller der uttaksvolumet er under 2 

millioner m³. Selv om det ikke er krav om konsekvensutredning skal planforslagets vurderes 

opp mot vedlegg III i forskrift. Det er spesielt pkt. i, i vedlegg III som er relevant for 

planforslaget «vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 

forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling» Det vurderes at dette er 

tilstrekkelig utredet gjennom vedlagt støyrapport. Forholdet til støv reguleres gjennom 

forurensingsforskriften og ivaretas dermed gjennom annet lovverk, det er beskrevet bøtende 

tiltak for å redusere støvmengden fra drift inne på planområde. Etter en samlet vurdering er 

planforslaget med tilhørende konsekvenser vurdert utredet på en tilfredsstillende måte.   

 

Innkommende innspill 

Innspill som er kommet i forbindelse med planprogrammet er kommentert av planstiller i 

planbeskrivelsen og ivaretatt på en tilstrekkelig måte gjennom planforsalget. Kommunens 

vurdering og kommentarer er skrevet under de aktuelle områdene.  

 

Reindrift 

Område er avsatt som vinterbeite for rein, samt at flyttlei går tett inntil planområdet. 

Forslagstiller har sammen med kommunen deltatt på møter og befaring med Reinbeitelag og 

reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen gjennom planprosessen. Planområdet er i den 

sammenheng justert slik at flyttlei ivaretas, samt at det oppføres gjerder slik at rein ikke 

kommer inn i bruddet. Forslag på bestemmelser ivaretar reindriftshensyn ved flytting av rein. 

Forhold opp mot reindrifta anses som ivaretatt ved bøtende tiltak og god dialog gjennom 

planprosessen.  

 

Alternative plasseringer 

Kommunen har gjennom pågående prosses med rullering av kommunens arealplan 

gjennomført en kartlegging av flere aktuelle områder for mineralforekomster i kommunen. 

Hele kommunen er ikke kartlagt i detalj, men det ble foretatt prøvemålinger i en del 

vegskjæringer der geologer fra NGU (Norges geologiske undersøkelse) mente det var størst 

mulighet for funn. Før kommunens kartlegging ble gjennomført, foretok tiltakshaver 

prøvetakinger innenfor planområdet som har dannet grunnlaget for planforslaget. Gjennom 

kartlegging som ble foretatt av NGU og resultater etter prøvetaking, er det pr. i dag ikke noen 

kjente områder i Nærøy kommune som har en bedre steinkvalitet for masseuttak enn det er 
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registrert innefor planområde. Innenfor foreslåtte planområdet er det masser som er godt 

egnet til å benytte i vegdekke og bærelag for veger som har større trafikk enn det er i Nærøy. 

Det er sammen med plandokumentene vedlagt utdrag og konklusjon av rapporten.  

 

I henhold til Temaveileder (Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter pbl) er det 

opplyst at forholdet til uttransport av masser, er noe planmyndighetene må vurdere i sin 

behandling av plandokumentene. I forbindelse med arbeidet som ble utført av NGU, ble det 

signalisert at ved transportavstander på 30-40 km kan transportkostnadene bli større enn 

materialkostnaden (verdien av råvaren). Et steinuttak som foreslått i plan vil derfor være 

formålstjenlig for å kunne dekke lokal etterspørsel etter byggeråstoffer. Plasseringen ligger 

ikke like godt til i forhold til eksport av masser ut av regionen, da avstandene til tilrettelagte 

areal er på grensen. Det er ikke noen gode mulighet for utskiping i nærområdet (Kolvereid). 

Det har foregått noe utskiping av grus over kai fra Brekkan-kaia. Dette er arealer som ikke er 

tilrettelagt for denne typen aktivitet, da veg inn til arealet er ikke dimensjonert, og kai ligger i 

et nærområde for boliger. Skal utskiping foregå på Kolvereid bør det etableres på et annet 

areal.  

 

Bestemmelser 

Sammen med planforslaget er det vedlagt forslag på bestemmelser. Det er foreslått noen 

endringer på bestemmelsene iht. vurderinger i saksfremlegget. Ny tekst er markert som rød, 

utgående tekst er overstrøket og øvrig tekst er uendret.  

 

Konklusjon 

Det er gjennom kartlegging ikke funnet områder som har bedre steinkvalitet enn det som er 

innenfor planforslaget. Planforslaget er belyst og utredet, det er ikke fremkommet at 

planforslaget vil ha vesentlig negative effekter i forhold til støy og støv. Drift av steinbruddet 

er underlagt forurensningsforskriften og verdier fastsatt i forskrift, skal ikke overskrides. Det 

er beskrevet bøtende og kompenserende tiltak gjennom planen, steinbruddet skal ligge 

innenfor grenseverdier. Negative faktorer som taler mot steinbrudd er at et nytt område tas i 

bruk i nærheten til Kolvereid. Planforslaget vil lage et synlig sår i landskapet, samt at drift vil 

kunne høres og ses fra Kolvereid. Et brudd vil også legge begrensninger i nærområdet 

gjennom driftstiden på skisserte 30 år, da drift vil tilføre lokalt støy (sone rød og gul). Det vil 

legge føringer for etablering i området av annen virksomhet, når området nå tas i bruk. 

Tiltaket vil øke trafikken lokalt fra bruddet, det er opplyst fra tiltakshaver at det ikke vil føre 

til mer trafikk gjennom Kolvereid sentrum. Det er begrenset med muligheter for eksport av 

steinmassene ut av regionen, da det ikke er gode utskipningsmuligheter på Kolvereid.  

I konklusjonen er det lagt særlig vekt på politisk målsetning om på å finne område som er 

egnet for mineralutvinning, og at planforslaget isolert sett ikke fører til vesentlige negative 

faktorer utover det som kan påregnes ved et slikt tiltak. Det tilrås derfor at planforslaget 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 jfr. §12-11. sendes forslag til reguleringsplan for 

Hagan steinbrudd, til høring/utlegg til offentlig ettersyn. Følgende dokumenter legges ut til 

offentlig ettersyn.  

 

- Reviderte bestemmelser datert 01.02.2017. 

- Plankart datert 24.01.2017. 

- Driftsplan datert 25.01.2017.  

- Planbeskrivelse datert 24.01.2017 

 

Konsekvens sprengning vil ha for høydebasseng skal redegjøres for, før planforslaget kan tar opp 

til andregangsbehandling.  

 

Vedtak er gjort med bakgrunn i delegasjonsreglementet pkt. 7.1 
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Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 10.02.2017  

Behandling: 

Svein Storø (Ap) er part i saken gjennom å ha bidratt med innspill i forbindelse med 

saksvurderingene og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 erklært inhabil. Dag-Erik 

Thomassen (uavhengig) trådte inn som vara. 

 

Mail datert 26.01.17 fra Steinar Livik ble lagt fram i møtet. 

 

Tove A. Torstad (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. Konsekvensvurderingene spregningen vil ha for høydebassenget må 

fremlegges før planen sendes ut på høring/ettersyn. 

 

Avstemming: 

Tove A. Torstad sitt utsettelsesforslag fikk 3 stemmer, mot 3 stemmer. Leder Rune Arstein 

(H) stemte mot utsettelsesforslaget og hans dobbeltstemme ga flertall for å ikke sette ut 

saken. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 jfr. §12-11. sendes forslag til 

reguleringsplan for Hagan steinbrudd, til høring/utlegg til offentlig ettersyn. Følgende 

dokumenter legges ut til offentlig ettersyn.  

 

- Reviderte bestemmelser datert 01.02.2017. 

- Plankart datert 24.01.2017. 

- Driftsplan datert 25.01.2017.  

- Planbeskrivelse datert 24.01.2017 

 

Konsekvens sprengning vil ha for høydebasseng skal redegjøres for, før planforslaget kan 

tar opp til andregangsbehandling.  

 

Vedtak er gjort med bakgrunn i delegasjonsreglementet pkt. 7.1 
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Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Melding om vedtak 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

 

«KONTAKT» 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 
«REF» 2015/977-44 Alexander Båfjord, 74382704 82/1 18.05.2017 

 

 

 

Endelig behandling Reguleringsplan " Masseuttak / Steinbrudd 

Hagan " - 62/2 
   

Kommunestyret i Nærøy kommune har i PS sak nr. 40/17 behandlet forslaget til privat 

reguleringsplan for "Masseuttak/Steinbrudd Hagan" i møte den 11.05.2017.  

 

Følgende vedtak er fattet i saken:  

"Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 

Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL § 4-2. 

Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. 

transport dersom planene ikke blir realisert." 

 

 

På bakgrunn av vedtak må det utføres en grundig konsekvensutredning iht. vedtak før 

reguleringsplan kan tas opp til ny behandling.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Alexander Båfjord 

 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Trønderplan as Postboks 447 7705 STEINKJER 

Nærøysund Kraftbetong As Storbjørkåsen masseuttak 7970 KOLVEREID 
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Nærøy kommune 
 Arkiv: 82/1 

Saksmappe: 2015/977-29 

Saksbehandler: Alexander Båfjord 

Dato: 05.04.2017 

 
 

 

Saksframlegg 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

38/17 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 21.04.2017 

54/17 Formannskapet 02.05.2017 

40/17 Kommunestyret 11.05.2017 
 

Sak: Endelig behandling Reguleringsplan " Masseuttak / 

Steinbrudd Hagan " - 62/2   
 

 

Vedlegg: 

1 Planbeskrivelse datert 24.01.2017 

2 Plankart datert 24.01.2017 

3 Planbestemmelser Hagan steinbrudd 10.04.2017 

5 Driftsplan datert 25.01.2017 

6 Rapport støyberegning for Hagan steinbrudd 

7 Dagfinn Hammer - uttalelse til reguleringsplan - Hagan steinbrudd - 62/2 

8 Statens vegvesen - uttalelse - forslag til reguleringsplan Hagan steinbrudd - 62/2 

9 Direktoratet for mineralforvaltning - svar på høring og offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Hagan steinbrudd 

10 Nærøy og Vikna Fellesvassverk - NOVF -  høringsuttalelse - reguleringsplan  Hagan 

steinbrudd - 62/2 

11 NVE - fremmer innsigelse - høring - reguleringsplan for Hagan steinbrudd -  62/2 

12 Steinar Livik - høringsinnspill - reguleringsplan  Hagan steinbrudd - 62/2 

13 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - høringsuttalelse til reguleringsplan " Masseuttak / 

steinbrudd Hagan " 

14 Nærøysund Kraftbetong As - innspill / avklaringer til reguleringsplan Steinbrudd  

Finnehøgda 

15 Møtereferat befaring med reindrift 25.02.2016 

16 Prøverapport - steinprøver 

17 Voengel Njararke Reinbeitedistrikt - høringsuttalelse til Hagan steinbrudd 

18 Kommentarer fra Trønderplan As til innkommende innspill etter førstegangshøring 

19 Geoteknisk vurdering vedr. høydebasseng 

20 Utdrag av NGU rapport 

20 Kopi av førstegangsbehandling 

 

 



Postadresse: 7970 Kolvereid Telefon:  74 38 26 00 Bankgiro:  4467.07.80039 
Internet: www.naroy.kommune.no Telefaks:  74 38 27 00  

 

Bakgrunn 

Utvalg for drift og utvikling har foretatt førstegangs behandling av reguleringsplanen Hagan 

steinbrudd i UDU sak nr. 16/17 på møte den 10.02.2017. Det ble vedtatt å sende forslag på 

reguleringsplanen ut på høring og utlegging til offentlig ettersyn. 

 

Det ble satt en frist på 6 uker frem til 06.04.2017 for tilbakemelding iht. §12-10pbl.  

 

Det er innkommet totalt 10 merknader og kommentarer innen fristen. Tiltakshaver 

Nærøysund Kraftbetong as og plankonsulent Trønderplan as har kommet med presiseringer 

og kommentarer av innkommende merknader. Alle merknader og førstegangsbehandling er 

vedlagt saksfremlegget 

 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å uttak av steinmasser som skal 

benyttes som råstoff ved bygge og anleggstiltaket. Det er per i dag ingen godkjente uttak av 

stein i denne delen av kommunen. Nærmeste uttak av stein i kommunen er Marøya, der det 

tas ut stein i forbindelse med opparbeidelse av næringsarealer. Uttak i Storbjørkåsen og 

Teplingan gjelder sand og grusforekomster.  

 

Vurdering 

Innspill etter høring og offentlig ettersyn er summert og angitt kortfattet i «kursiv» under 

hvert enkelt innspill. Saksbehandler har kommentert hvert punk under innspillene.   

 

Dagfinn Hammer 

”..Det er bekymring av endring av trafikkbilde i forbindelse med etablering av bruddet. Det 

er mye trafikk i området i dag. Viser til at mange bruker vegen til gåtur, men at trailere og 

biler kutter svinger å kjører kloss inntil autovernet. Selv om det er markert gangfelt. Har 2 

barn som etter hvert begynner på skolen, de ønsker ikke å sende sine barn langs vegen slik 

trafikken er. Oppfordrer sterkt til at det etableres opphøyet gangfelt med rekkverk mellom 

Esso og Hagasvingen. Da dagens trafikk, og fremtidig trafikk fra bruddet og næringen i 

regionen vil være belastende for myke trafikanter. ..” 

 

Kommentar:  

Det må presiseres at strekningen Esso-Hagasvingen har en utvidet vegskulder, det er ikke 

registrert som fortau jfr. kartdata til Statens vegvesen. Ved bruk og merking kan det lett 

misoppfattes som fortau. Det er riktig at myke trafikanter ville vært bedre ivaretatt hadde det 

vært bygget et fortau langs strekning. Planforslaget legger ikke opp til at det skal øke antall 

myketrafikanter på strekningen. Strekningen er registrert med 1270 passeringer daglig (ÅDT), 

trafikkøkningen fra selve planområdet vil være beskjedent i forhold til den totale 

trafikkmengden.  

Selv om at planforslaget ikke utløser en større behov for g/s veg, vil strekningen langs Fv770, 

inn til Kolvereid hatt behov for en slik løsning dette for å sikre syklende/gående. Dette vil 

gjelde for innfarten både fra øst og vest. Dette har ved tidligere år vært en del av innspillet i 

forbindelse med trafikksikkerhetsplan og fylkesvegplanen.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

”...Uttaler at de ikke har mottatt melding om oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram.  

Beskrivelse av ressursen mangler, kun er uttaksvolum som er kommentert. Hverken kvalitet 

eller marked er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 

Mener at arealer skal benevnes som råstoffutvinning, framfor steinbrudd og masseuttak.  
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Det bør avsettes egen sikringssone på plankartet der gjerde rundt bruddområdet er, 

sikringssonen bør være 3-4 meter på begge sider av gjerdet for å sikre tilstrekkelig plass for 

vedlikehold av gjerdet.  

Det kommer ikke klart frem gjennom bestemmelsene om støyvoll skal etableres innenfor eller 

utenfor vegetasjonsskjerm, dette bør presiseres gjennom bestemmelsene…” 

   

Kommentar:  

DMF ble ikke varslet ved oppstart, det ble påpekt ved behandling av planprogrammet. 

Gjennom vedtak av planprogram viser kommunen til at DMF skulle være med som en part i 

saken. Saksbehandler har vært i kontakt med DMF ved behandling av planprogrammet og 

førstegangsbehandling. Da for å avklare forhold mellom driftsplan og reguleringsplan. Det er 

ikke imidlertid ikke gitt noen offisiell uttalelse fra DMF i forbindelse med reguleringsplanen 

før uttalelse ved offentlig ettersyn.  

Det ble vedtatt at det skulle utarbeides en driftsplan parallelt med planforslaget. Det 

fremkommer gjennom driftsplan en mer detaljert beskrivelse av ressursen. Samt vedlagt 

steinprøverapport der kvalitet på ressurs fremkommer.  

Arealformålet 1201 «steinbrudd masseuttak» er og innehar samme formål som arealformål 

1200 «råstoffutvinning». Avsatt formål er vurdert til å være hensiktsmessig for arealbruken.  

Det avsettes sikringssone i plankart rundt bruddet der det skal etableres gjerder og legges inn 

bestemmelser for sikringssonen.   

Det presiseres i bestemmelsene at støyvoll er planlagt inne på arealet avsatt som 

vegetasjonsskjerm, tilsvarende som illustrert i driftsplan. 

 

 

 

Nærøy og Vikna Fellesvassverk – NOVF 

”...Det må gjennomføres en risikovurdering av påvirkning tiltaket har på NOVF infrastruktur 

når det gjelder planlagt aktivitet i steinbruddet, inkl. sprengning.  

 

Det skal brukes vann til støvdemping, det er ikke trykk i vannledning helt opp ved 

høydebassenget. Ønsker å vite om anlegget har planer om å tilknytte seg hovedvannledning 

og hvilken vannmengde det er behov for.  

 

Støvproblematikk må tas inn i risikovurderingen og det må avklares hvilke mengder man kan 

forvente. Høydebassenger er ventiler og det vil har dirkete påvirkning på dimensjoneringen 

av filtrene. Det må avklares hvilken løsning som blir brukt om vinteren hvis ikke vann kan 

brukes når det er frost…” 

 

Kommentar 

Det er gjennomført geoteknisk vurdering. Vurderingen er utarbeidet av Rambøll og ligger 

vedlagt behandlingen. Følgende fremkommer av geoteknisk vurdering; «Det bør gjøres en 

grundig tilstandsvurdering av høydebasseng før sprengningsarbeider starter og en visuell 

kontroll etter store salver. Det er også anbefalt at det monteres en rystelsesmåler ved drift 

nærmere enn 200 meter. Ut fra nivå på målte rystelse, ladningsmengder og plassering av 

salve i brudd, kan det tas beslutning til om det nødvendig å følge opp alle salver med 

rystelsesmåler. Normalt vil rystelsene øke med minkende avstand fra konstruksjon og økende 

dybde i forhold til terrengoverflate». Med bakgrunn i usikkerhet anbefales det at det før 

igangsetting av sprengningsarbeider gjennomføres en grundig tilstandsvurdering av 
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høydebasseng. På bakgrunn av gjennomført tilstandsvurdering fastsettes det en grense for 

tillatte rystelser, det monteres en rystelsesmåler på høydebassenget som registrerer og 

loggfører rystelser ved sprengningsarbeider. Nærøy kommune som anleggseiere skal ha 

tilgang til loggført data, samt sette grenseverdier for tillate rystelser. Det anbefales at 

rystelsesmåler er i drift under hele driftstiden for bruddet, med bakgrunn i at høydebassenget 

er et viktig og sårbart objekt. Rystelsesmåler hjemles i planbestemmelser, kostnader og drift 

av tas inn som en del av driftsplanen.  

 

Følgende er opplyst fra planstiller; «Det skal nedgraves en tank på ca. 30m3 som skal fylles 

ved behov. Det etableres pumpe og vannrør for fordeling av vanning til knuser ved behov. 

Det er ikke avklart teknisk løsning for forbruksvann til arbeidsbrakke, men det er løsbart». 

Forhold til vannbehov for vanning ved knuser anses som en akseptabel løsning, det bør 

imidlertid hjemles i rekkefølgebestemmelser at tank og vannfordeling og skal være på plass 

før drift igangsettes innenfor planområdet. Forholdet til vann- og avløp for arbeidsbrakke er 

løsbart. Det må imidlertid søkes å gis utslippstillatelse før det skal det etableres noen for faste 

konstruksjoner ifb. bruddet, herunder arbeidsbrakker. Valgt løsning avklares gjennom 

tiltakssøknad.   

 

Driften vil måtte forholde seg til krav i forurensningsforskriften, det vises her spesielt til §30-

5 og §30-9. Bl.a. er det krav om støvnedfallsmålinger. Det er også opplyst fra planstiller; 

«Det er ikke forventet at det vil oppstå støvproblemer, etter som tiltakshaver alltid vil benytte 

vanning under knusing». Det er opplyst at vanntank skal utformes slik at den kan benyttes 

også på vinteren. Forholdet anses dermed som avklart og imøtekommet på en hensiktsmessig 

måte.  

 

NVE 

”…Fremmer innsigelse til reguleringsplanen da det ikke er bestemmelser som sikrer 

tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer og steinsprang forårsaket av masseuttaket. NVE trekker 

sin innsigelse så fremt det tas inne en planbestemmelse som sikrer sikkerhet mot naturfarer 

og steinsprang. NVE foreslår følgende ordlyd på en slik bestemmelse: «Ved oppføring av 

midlertidige bygninger og anlegg, og gjennomføring av andre tiltak i planområdet skal det 

dokumenteres at sikkerhetskravene i TEK10s kap 7, § 7-3 og plan- og bygningslovens § 28-1 

om sikker byggegrunn mot naturfarer vil bli tilfredsstilt før tiltakene tas i bruk.»...” 

 

Kommentar: 

 

Innspill fra NVE tas tilfølge. Forslag på bestemmelse fra NVE tas inn i 

planbestemmelsene. Varsel om innsigelse fra NVE anses dermed som i imøtekommet å 

vil ikke bli fremmet på endelig vedtak.  

 

Statens Vegvesen  

Viser til tidligere innspill gitt i planprosessen. Innspill fra vegvesenet er innarbeidet i 

planforslaget og har derfor ingen merknader til planforslaget. 

 

Kommentar: 

Vegvesenets tidligere innspill i planprosessen er imøtekommet og ivaretatt.  

 

Steinar Livik 

”...Kommunen som planeier må vurdere tiltakets positive effekter for næringslivet opp mot de 

negative konsekvensene det gir for tettstedet.  

 

Mener tiltaket skal konsekvensutredes med bakgrunn i KU-forskriften. (Forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven). Viser da til 
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formålsparagrafen §1 andre avsnitt: «formålet med en konsekvensutredning er å sikre at 

hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når 

det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres» Mener det ikke er 

tilstrekkelig at det er vist til vedlegg 1, pkt. 2 i KU-forskrift der grensen for masseuttak som 

skal konsekvensutredes er på 200daa. Foreslått masseuttak er på 56daa.  
 

Steinbruddet bør utformes på en slik måte at fronten i retning sørøst utgjør en skjerming 

både mot fylkesvegen og mot Kolvereid sentrum. Med dette menes at det bør stå igjen en 

større «fjellstabbe» inn mot vegen. Uttaket bør få en «gryteform» som vil gi en positiv effekt 

for omgivelsene.  

 

Det bør vurderes og undersøkes om adkomst til tilsvarende masser med samme mekaniske 

egenskaper kan hentes ut fra motsatt side av «Hatten», dvs. med adkomst fra «Solsida 

Næringsområde». Ifølge berggrunnskart fra området kan det se ut til at det vil være samme 

type berggrunn også på motsatt side, dvs. adkomst fra nordvest. 

 

Arbeidstider for steinbruddsdriften må nedfelles i reguleringsbestemmelser. Disse må være 

konservative og ikke overskride 07-17 på hverdager. Dette med hensyn til at det ligger nært 

Kolvereid sentrum…” 

 

Kommentar: 

Forhold til plassering og kommunens ønske/behov for steinbrudd er beskrevet gjennom 

førstegangsbehandling. Viser blant annet til at det er foretatt vurderinger av alternative 

områder, støyvurderinger og at det skal gjennomføres støvdempende tiltak ved knusing. Det 

er gjennom planprosessen ikke avdekket vesentlig negative konsekvenser for omgivelsene.  

Relevante tema er godt belyst gjennom planprosessen. Det er vurdert at hensynet til miljø og 

samfunn er godt ivaretatt. Det er vurdert at selv om tiltaket er under grensen for hva som 

alltid skal konsekvensutredes, er det foretatt konsekvensutredninger som avdekker aktuelle 

forhold. Det ble ved oppstart vedtatt et planprogram som beskrev hva som skulle utredes, 

utredninger er gjort i henhold til dette samt tilleggsutredning ved behov. Formålet til KU-

forskriften anses som ivaretatt i planforslaget. 

Steinbruddet er utformet som en gryte slik som innspillet går ut på. Fronten mot Fv770 skal 

vegetasjon bevares samt det skal etableres støyvoll av avdekkingsmasse slik at bruddet vil 

ikke være mye syning fra vegen.  

Det er gjennom forarbeidet til reguleringsplan og ved revidering av kommunens arealplan 

vurder flere alternativer til plasseringer i kommunen. Forslaget til nordsiden av «Hatten» er 

ikke vurdert som alternativ tidligere. Administrasjonen forholder seg i denne saken til 

tiltakshavers forslag, og at andre alternative plasseringer er tidligere vurdert. 

Viser til vurdering ved førstegangsbehandling og forslag på at driftstid settes til; 07.00-23.00 

for hverdager og 07.00-19.00 for lørdager. Helligdager og søndager skal det ikke være drift. 

Det hjemles i bestemmelsene til reguleringsplanen. Grenseverdien for støy er hjemlet i 

forurensningsforskriften og gjelder ved drift.   

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

”…Viser til sin uttalelse ved varslet planoppstart hvor det ble påpekt problemstilling til 

plassering av bruddet ut fra en landskapsmessig innpassing, anbefalte også at det ble 

vurderte alternative bruddområdet. Samt at det ble utarbeidet en driftsplan parallelt med 

planforslaget. Er fornøyd med begrunnelse for valgt område og at det er utarbeidet driftsplan 

i tråd med deres innspill.  
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Det bør vurderes å beholde et bredere belte langs vegen i uttaksperioden for bevaring av 

vegetasjon og areal for avdekkingsmasser/støyvoll. Dette for å kunne skjerme uttaksområde 

bedre fra omgivelsene…” 

 

Kommentar: 

Tidligere innspill i planprosessen er imøtekommet og ivaretatt.  

Bør ivaretatts gjennom driftsplan.  

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

”…Miljøvernavdelingen minner om at en virksomhet som omfattes av 

forurensningsforskriftens kapittel 30 skal den ansvarlige, i god tid før oppstart sende melding 

til Fylkesmannen med opplysning om virksomheten.  

Reindriftsavdelingen vil rose tiltakshaver for god og tidlig involvering av 

reindriftsinteressene i planprosessen, samt en presis og oversiktlig planbeskrivelse som har 

ivaretatt reindrifta på en god måte. Har ingen merknader til reguleringsplan…”.  

Kommentar: 

Tiltakshaver følger opp dette før oppstart.  

Tidlig involvering har ført til at det ikke foreligger konflikter med reindrift, selv om området 

ligger delvis inn i flyttlei.  

 

Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt 

”…Reinbeitedistriktet vil rose tiltakshaver for god og tidlig involvering i planprosessen, samt 

en presis og oversiktlig planbeskrivelse som har ivaretatt våre interesser i saken. Til 

orientering er det formulert en avtale mellom tiltakshaver og oss, som i korte trekk sikrer at 

det ikke etableres andre masseuttak/steinbrudd som medfører mer skade og ulemper for 

reinbeitedistriktet…”. 

 

Kommentar: 

Tidlig involvering har ført til å imøtekomme reindriftsinteresser. Det bemerkes at en avtale 

mellom tiltakshaver og reinbeitedistrikt ikke vil være styrende eller førende ved fremtidig 

arealbruk i kommunen. Søknader om masseuttak/steinbrudd i kommunen blir behandlet etter 

plan- og bygningsloven, en privat avtale vil derfor ikke legge noe føringer for behandling av 

tilsvarende tiltak andre plasser i kommunen.  

 

 

 

Nærøysund Kraftbetong as 

Daglig leder i Nærøysund Kraftbetong as, Jørn Otto Røed har kommet med et 

innspill/avklaring vedrørende masseuttaket, de ønsker å fremheve faktaopplysninger for at 

det ikke skal fremkomme noen tvil. Hovedtrekkene gjengis punktvis under.  

- Det er sett på alternative områder.  

- Har god dialog og enighet med grunneier, noe som er viktig for å kunne realisere noe 

slikt.  

- Er avhold møte med reindriftsnæringen, der Fylkesmann både fra Nordland og Nord-

Trøndelag var representert. Det er vedlagt referat fra møte.  

- Ingen hytter eller hus i umiddelbar nærhet.  

- Bruddet og området vil ligge godt skjermet og ikke mye synlig for omgivelsene.  
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- Transport inn og ut fra grustaket (Storbjørkåsen) vil bli betydelig redusert. Da det i 

dag kjøres masser fra Marøya som knuses i Storbjørkåsen og kjøres ut igjen. Nå vil 

knusing kun skje på bruddområdet. Kan gi garantier for dette.   

- Det blir ikke utskiping fra Brekkankaia med masser fra bruddet, dette markedet vil 

blir betjent av bruddet i Stakkskaret på Vikna, som har en gunstigere plassering i 

forhold til sjø.   

- Det er veldig god steinkvalitet. Vedlagt rapport som viser dette.  

- Hensynet til høydebassenget vil bli ivaretatt på en god måte.  

- Mange hensyn skal ivaretas ved en utbygging, det ville vært uaktuelt å igangsette 

planene om Kolvereid skulle støve ned. Ønsker ikke at bolysten på Kolvereid skal 

påvirkes negativt. Ønsker å være med på å skape en levende by med utvikling, stor 

aktivitet og optimisme. Viser til at Nærøysund grupperingen er en betydelig pådriver 

for utvikling av Eiendom og næring på Kolvereid.   

 

Forholdene som fremkommer i brevet er stort sett redegjort for gjennom hele 

saksbehandlingen. Det må bemerket at tiltakshaver bekrefter at det ikke vil være utskiping av 

steinmasser fra bruddområdet over Brekkankaia, noe som er blitt vurdert i forbindelse med 

førstegangsbehandling. Det er også bekreftet at det vil bli mindre trafikk gjennom Kolvereid 

sentrum, da stein skal knuses i bruddområdet, fremfor å fraktes fra Marøya og knuses på 

Kolvereid.  

 

 

Kommentar fra trønderplan as. 

Trønderplan as som har utarbeidet det private planforslaget har kommet med en kommentar 

til alle innspillene som er innkommet. Kommentarer fra Trønderplan er vurdert ved 

kommentar av hvert enkelt innspill. Det er også utarbeidet en rapport vedrørende geotekniske 

forhold av Rambøll. Denne rapporten beskriver forhold til sprenging og konsekvenser dette 

har for høydebassenget. Funn i rapporten er beskrevet under innspill fra NOVF. 

 

 

Bestemmelser 

Sammen med planforslaget er det vedlagt forslag på bestemmelser. «Planbestemmelser 

Hagan steinbrudd 10.04.2017» Det er foreslått noen endringer på bestemmelsene iht. 

vurderinger i saksfremlegget. Ny tekst er markert som rød, utgående tekst er overstrøket og 

øvrig tekst er uendret. 

 

Plankart 

Plankart må revideres, det må legges inn hensynssone for gjerder, tilsvarende som innspill fra 

DMF. Det stilles som vilkår i vedtak. Ellers er plankart uendret.  

 

Konklusjon 

Ved førstegangsbehandling ble det stilt følgende vilkår: «Konsekvens sprengning vil ha for 

høydebasseng skal det redegjøres for, før planforslaget tar opp til andregangsbehandling».  

Enhet Nærøy og Vikna fellesvassverk har gitt innspill ang høydebasseng, og hva de trenger 

svar og redegjørelse for. Det er vurdert at det foreligger noe risiko. Ved hjelp av beskrevne 

tiltak, som tilstandsvurdering av høydebasseng og rystelsesmålinger vil det være mulig å 

gjennomføre sprengninger og drifte steinbrudd på en forsvarlig måte innenfor planområdet. 

Planforslaget er belyst og utredet, det fremkommer ikke at planforslaget vil ha vesentlig 

negative effekter i forhold til støy og støv. Drift av steinbruddet er underlagt 

forurensningsforskriften og verdier fastsatt i forskrift, skal ikke overskrides. Det er beskrevet 

bøtende og kompenserende tiltak gjennom planen, steinbruddet skal ligge innenfor 

grenseverdier. Negative faktorer som taler mot steinbrudd er at et nytt område tas i bruk i 

nærheten til Kolvereid. Planforslaget vil lage et synlig sår i landskapet, samt at drift vil kunne 

høres og ses fra Kolvereid. Et brudd vil også legge begrensninger i utvikling av nærområdet 
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gjennom driftstiden på skisserte 30 år, da drift vil tilføre lokalt støy (sone rød og gul iht. 

støyrapport). Tiltaket vil legge føringer for etablering i området av annen virksomhet, når 

området nå tas i bruk. Det legges vekt på at funnet av gode steinkvaliteter i området samt 

målsetning gjennom arealplan arbeidet, om på å finne område som er egnet for 

mineralutvinning, og at planforslaget isolert sett ikke fører til vesentlige negative faktorer 

utover det som kan påregnes ved et slikt tiltak. Det tilrås derfor at planforslaget vedtas.  

 

Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 

reguleringsplan «Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  

 

Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  

- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  

Planbestemmelser datert. 10.04.2017 

Plan beskrivelsen datert 24.01.17 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 21.04.2017  

Behandling: 

Svein Storø er enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har gitt innspill/merknader 

til saken og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 jfr. § 8 erklært inhabil og fratrådte 

møtet under behandling av saken. 

 

Tove Torstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Pkt. 2.3 i planbestemmelsen endres til: 

Driftstid settes til kl. 07.00-19.00 for hverdager, 07.00-17.00 for lørdager. Helligdager og 

søndager skal det ikke være drift. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Tove A. Torstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Uttalelse fra utvalg for drift- og utviklingssaker: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 

reguleringsplan «Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  

 

Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  

- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  

Planbestemmelser datert. 10.04.2017 

Plan beskrivelsen datert 24.01.17 

 

Pkt. 2.3 i planbestemmelsen endres til: 

Driftstid settes til kl. 07.00-19.00 for hverdager, 07.00-17.00 for lørdager. Helligdager og 

søndager skal det ikke være drift. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 02.05.2017  

Behandling: 

Ordfører Steinar Aspli redegjorde for habilitetsspørsmål ang. Rune Arstein (H) og viste til 

protokoll fra formannskapet 29.02.16: 

 

«Sak PS 12/16 

Saksbehandling i formannskapet - 29.02.2016: 

 

Behandling: 

Referatsaker tas til orientering med følgende merknader: 

 RS 8/16 Protokoll fra møte i utvalg for drifts- og utviklingssaker den 10.02.16 - sak 

PS15/16 Forslag på planprogram for Reguleringsplan ”Masseuttak/Steinbrudd Hagan” - 

62/2: 

 

Rune Arstein (H) er nabo og ba om vurdering av sin habilitet. Habilitet er sjekket med 

fylkesmannen og Rune Arstein ble erklært habil. 

 

…» 

 

Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Med hjemmel i § 12-11 vedtar formannskapet at reguleringsplan om masse-/steinuttak ikke 

skal fremmes. Planprogrammet vedtas ikke i henhold til PBL § 12-9. Dette begrunnes med at 

en slik plan ikke er i samsvar med overordnet plan og at masse-/steinuttak ikke er ønskelig 

plassert så nært Kolvereid og som en del av innfartsåren til Kolvereid. 

 

Formannskapet anmoder administrasjonen, sammen med aktører, å finne en bedre egnet 

plass. 

 

Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap: 

Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 

Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum. Utredningen må òg ta for 

seg tidsperspektivet på 30 år. 

 

Begrunnelse: 

For å minimere konflikten mellom tiltakshaver og Kolvereids innbyggere bør man foreta 

denne konsekvensutredningen. (I tillegg til at man er forpliktet gjennom PBL 4.2 når tiltaket 

har VESENTLIG virkning for miljø og samfunn). Den samlede belastningen som Kolvereid 

har hatt over mange år med å ha pukkverk i sitt nærområde, gjør at man har forståelse for 

reaksjonene til innbyggerne. En KU vil gi fakta på bordet og vi unngår å ta avgjørelser basert 

på synsing. 

 

Viktig å utviklet Kolvereid slik at det blir bolyst, bli-lyst og attraktivt å bo på Kolvereid i 

fremtiden. At ungdommen har lyst til å flytte tilbake, slik flere gjør i dag. 

 

Avstemming: 

Mildrid Finnehaug sitt utsettelsesforslag ble vedtatt med 6 stemmer, mot 3 stemmer. 

Formannskapets innstilling: 

Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 
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Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum. Utredningen må òg ta for 

seg tidsperspektivet på 30 år. 

 

Begrunnelse: 

For å minimere konflikten mellom tiltakshaver og Kolvereids innbyggere bør man foreta 

denne konsekvensutredningen. (I tillegg til at man er forpliktet gjennom PBL 4.2 når tiltaket 

har VESENTLIG virkning for miljø og samfunn). Den samlede belastningen som Kolvereid 

har hatt over mange år med å ha pukkverk i sitt nærområde, gjør at man har forståelse for 

reaksjonene til innbyggerne. En KU vil gi fakta på bordet og vi unngår å ta avgjørelser basert 

på synsing. 

 

Viktig å utviklet Kolvereid slik at det blir bolyst, bli-lyst og attraktivt å bo på Kolvereid i 

fremtiden. At ungdommen har lyst til å flytte tilbake, slik flere gjør i dag. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2017  

Behandling: 

Svein Storø er enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har gitt innspill/merknader 

til saken og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 jfr. § 8 erklært inhabil og fratrådte 

møtet under behandling av saken. Hildur Fallmyr tiltrådte møtet som vara. 

 

Rune Arstein (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til det er foretatt en konsekvensutredning som en tilleggsutredning. I 

planbeskrivelsen må det fremkomme tydelig, planens virkning på utviklingen av Kolvereid 

som sentrum og regionsenter, jfr. Pbl § 4-2. 

 

Den må belyse avbøtende tiltak og den effekt disse antas å få samt vurdere behov for 

ytterligere tiltak. 

 

Utredningen må også belyse tidsaspektet for drift og mulig gjenbruk av området. Videre 

belyse miljøregnskap for Kolvereid ift. transport også dersom planene ikke blir realisert. 

 

Begrunnelse: 

Planene har skapt stort lokalt engasjement. For å avklare misforståelser og unngå konflikter 

ønskes  ytterligere dokumentasjon i saken. Det besørges informasjon og involvering av 

lokalsamfunnet når resultatet av utredningen foreligger. 

 

Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Med hjemmel i § 12-11 vedtar kommunestyret at reguleringsplan om masse-/steinuttak ikke 

skal fremmes. Planprogrammet vedtas ikke i henhold til PBL § 12-9. Dette begrunnes med at 

en slik plan ikke er i samsvar med overordnet plan og at masse-/steinuttak ikke er ønskelig 

plassert så nært Kolvereid og som en del av innfartsåren til Kolvereid. 

 

Kommunestyret anmoder administrasjonen, sammen med søker, å finne en bedre egnet plass. 

 

Rune Arstein trakk sitt utsettelsesforslag. 

 

Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet kommunestyrets omforente utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 

Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL § 4-2. 
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Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. 

transport dersom planene ikke blir realisert. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt. 

Lars Fredrik Mørch sitt omforente forslag ble vedtatt med 26 stemmer, mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva 

masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på 

Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL § 4-2. 

Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskap for Kolvereid ift. 

transport dersom planene ikke blir realisert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Alexander Båfjord

Til: Jørn Otto Røed
Emne: SV: Svar Hagan steinbrudd

 

Fra: Jørn Otto Røed [mailto:mail@kraftbetong.no]  
Sendt: fredag 23. mars 2018 10:34 
Til: Alexander Båfjord <Alexander.Bafjord@naroy.kommune.no> 
Kopi: 'Jan Ola Ertsås' <joe@tronder-plan.no> 
Emne: Svar Hagan steinbrudd 
Viktighet: Høy 
 
Hei ! 
 
Se svar i rødt, nedenfor. 
 
Håper svarene var oppklarende. 
 
Har ellers fått spørsmål omkring mulighetene for alternativ brekkankaia, fra en som mener dette ikke er noe 
alternativ. 
Det vi kan si til dette er at INGEN selvutnevnte «Eksperter» vet eller har grunnlag for å si hva våre alternativer er, 
brekkakia er i konsernets eie og vill benyttes når vi ser at dette er formålstjenlig. 
18 Februar 2018, tok vi inn lekter med 3000 tonn grus som ble kjørt opp til kraftbetongen, dette fungerte meget bra. 
 
Vi holder på å se på en utvidelse av arealet ved brekkankaia, men avventer utfall av Hagan saken. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Jørn Otto Røed 
Daglig leder Nærøysund Kraftbetong AS 
Tlf. 979 85166 
 

Fra: Alexander Båfjord [mailto:Alexander.Bafjord@naroy.kommune.no]  
Sendt: 19. mars 2018 09:51 
Til: mail@kraftbetong.no 
Emne: Hagan steinbrudd 
 
Hei 
 
Holder på å skrive saksfremlegget for behandling av reguleringsplanene for Hagan Steinbrudd. Trenger i den 
sammenheng svar på noen spørsmål. Greit hvis du svarer på denne eposten, slik at jeg eventuelt kan legge svaret 
ved behandlingen. 
 
Transport og trafikk.  
- I Ku er det oppgitt at det kjøres like mye masser inn til Storbjørkåsen som det som kjøres ut?  

Er  ca 45 000 tonn som kjøres inn og av disse er de ca 40 000 tonn som selges og kjøres  ut igjen, ca 5000 tonn 
går til betongproduksjon. 
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- Vi etterspør i den forbindelse dokumentasjon på masser som blir kjørt inn og ut av Storbjørkåsen i ulike 
fraksjoner og i antall tonn i løpet av de 2 siste årene.  
Her viser jeg til konsekvensanalysen og dens beskrivelser, samt fremlagte Reguleringsplan og driftsplan. 
 

- Dere må vise og beskrive lagring og bearbeiding av knuste masser ved steinbruddet. Det er opplyst i KU at det vil 
være drift i ca. 3 mnd og ellers av året vil det kun være opplasting og utkjøring. For å kunne gjennomføre dette 
må det være tilstrekkelig lagerplass innenfor bruddområdet for å lagre og bearbeide massene.  

       Muligheter for lagring av knuste masser, plassering er vist på tegning nr.03 i driftsplanen for uttaket. Arealet er 
vist som et symbol, som kan minskes og  
       utvides i henhold til ønsket omfang og behov. 
       knusing kan eventuelt skje i flere trinn innenfor 3 mnd driftstid, er rikelig med lager plass, dette er ingen som 
helst utfordring.  
  
- Dette punktet er ikke beskrevet i KU og ikke redegjort for tidligere, derfor er det meget viktig at vi får en 

redegjørelse for forholdet.  
Se svar ovenfor. 
 
Tillegsinfo : 

       Alle grusbiler er etter endt arbeidsdag stasjonert på Meieriet. Av denne grunn medfører dette ekstra trafikk 
både inn og ut av Kolvereid sentrum på morgenen. 
       Videre foreligger det en interninstruks i selskapet som tilsier at  ingen biler skal gå tomme fra 
Stakkskaret/Marøya og inn til lager Storbjørkåsen.  
         
       Kan tilføye at Kraftbetongen omsatte for ca 68 millioner i 2017,. Uttak, bearbeiding, levering av råstoffer er 
selve kjernevirksomheten til Kraftbetongen, og  
       ikke minst for resten av N-Gruppen, som også tilbyr tjenester innenfor bergfaget, knusing og 
entreprenørtjenester. 
 
       Som en kuriositet ønsker jeg til slutt å fremheve at N-gruppen i 2017, totalt omsatte for ca 200 millioner, og er 
med  sine 110 ansatte en av de aller største arbeidsplassene i Ytre Namdal. 
        
       Vil understreke at tilgang på godt råstoff fra Hagan steinbrudd er helt avgjørende for fortsatt drift og utvikling 
av virksomheten fremover. Dette hovedsakelig for å komme i posisjon til å gi konkurransedyktige priser. 
        
 
 
Ta kontakt hvis det er noe uklart.  
 
 

 
Nærøy kommune 

Med vennlig hilsen 
                                                
Alexander Båfjord 
Avdelingsingeniør 
Tlf:   74 38 27 04 
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Bakgrunn 
Fylkestinget vedtok i sak 66/18 å sende høringsdokument for delstrategi veg til kommuner, 
regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. 
Fylkesrådmannen ønsker også innspill til handlingsprogrammet veg 2019-2022. 
 
Høringsfristen er satt til 01.07.18. 
 
Vurdering 
Vedlagte høringsdokument er omfattende og er slik det fremgår av tilsendte dokument, ikke 
en ferdig utarbeidet delstrategi. Det planlegges egne dialogmøter angående denne strategien 
og andre delstrategier som kommer inn under «Samferdselstrategien». For Nærøy kommune 
sin del vil dette bli avhold til Flatanger 07.06.18 i forbindelse med regionråd. 
 
Delstrategien for fylkesveg skal gi et bilde av status på fylkesvegnettet, og synliggjøre dagens 
og framtidige utfordring i Trøndelag. Den skal være tydelig på kriterier for prioriteringer og 
gi et grunnlag for politiske avveininger mellom ulike innsatsområder.  
Delstrategien for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-årige 
handlingsprogram for fylkesveger med årlig rullering. Handlingsprogrammet er en 
operasjonalisering av de overordnede økonomiske rammer og føringer som kommuniseres 
via fylkets økonomiplan. 
 
Funksjonsklasser. 
I foreslåtte strategi endres klasse benevnelsen i forhold til tidligere, ref. Nord Trøndelag 
fylkeskommune. Fv 770 som ihht tidligere benevnelse hadde klasse A, er nå klasse B. Kravet 



til vegen er den samme – Regional hovedveg med tilnærmet riksvegfunksjon. Det som kan 
være ønskelig her er at deler FV 7126 (gml fv 543) Ottersøy, fra Fv770 inn til 
industriområdet ca 3 km, bør endres fra klasse C til B. Dette begrunnes med at Ottersøy har 
en regional funksjon som næring og bo/arbeidsmarked. 
 
 
 
I forbindelse med tidligere funksjonsklasser, var det knyttet retningslinjer angående 
etablering og drift av gatelys. Det foreslås at dette videreføres og at fylkeskommunen overtar 
drift av alle lys langs veger med klasse B, C, D, så lenge at ÅDT > 1500. For deler av vårt 
vegnett vil ÅDT være for lav, ÅDT < 1500. Det bør derfor vurderes andre kriterier som bør 
slå inn, som trafikksikkerhet (skoleveg), bolyst og trivsel. 
 
Asfaltprogram 
Det var tidligere sagt at alle Fv i Nord Trøndelag skal ha asfalt. Det er vel i ettertid vist seg at 
dette er en krevende sak rent økonomisk. I delstrategien fremkommer det at arbeidet med mer 
asfalt skal videreføres, men det skal utarbeidet et sett av kriterier, deriblant ÅDT > 300. I 
Nærøy er ca 18 % av Fv nettet grusveg, det tilsvarer ca 50 km. Det er ingen av disse vegene 
som ÅDT større en 300. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelig vedlikeholdsmidler 
slik at grusvegen får en meget god tilstand. 
 
Gang og Sykkelveg 
Dette er en viktig strategi, både i forhold til sikker skoleveg, men også i forhold til 
arbeidstrafikk og folkehelse. Det er viktig for Nærøy at det ikke legges til grunn bare ÅDT 
når G/S veger skal kunne etableres, men at det innarbeides kriterier for eksempel om 
vegstandard, skoleveg, % vis tungtrafikk o.l.  
Rådmannen ser positivt på at det kan etableres prosjekter som bidrar til at det kan bygges 
flere meter, enn hva som vil være mulig hvis standardene i håndbøkene følges. Dette er også 
diskutert med Statens Vegvesen i forbindelse med G/S Marøya. 
 
Fornying 
For den utviklingen som ligger i Strategisk Næringsplan er det viktig at det legges strategier 
for at vegnettet er best mulig rustet for den ønskede utviklingen. Det være seg godt 
vedlikehold, utbedringer av linjerføringer/kurvatur, legge til rette for større vogntog 
(modulvogntog). Det siste innebærer at for eksempel Foldabrua må forsterkes. 
 
Andre del av høringsbrevet går ut på at det er ønske om innspill til handlingsprogrammet veg 
2019-2022. Dette ble også behandlet av kommunestyret i mai 2017 – KS sak 45/17. Det 
foreslås at disse videreføres i denne tilbakemeldingen 
 
Prioriteringer fra Nærøy kommune: 

 Gang- og sykkelvei Marøya – forskuttering 
 Strekningen Kolvereid – Nakling - Naklingsvingene  
 Ny fylkesvei utenfor Kolvereid – Fv 528 – etablering av ny Fv og deler av Fv 528 blir 

kommunevei  
 Retardasjonsfelt kryss til Ottersøy  
 Videreføring av asfaltstrategien  
 Regularitet og økt frekvens Hofles – Geisnes – Lund 
 Hurtigbåt – sikring av regularitet, frekvens og attraktivitet 

Oppstillingsplass/parkeringsarealer Hofles fergeleie  
 
Trafikksikkerhet – prioriterte tiltak. 

 Utvidelse av oppstillingsplass Saltbotnkorsen  



 Lysregulering bru, Eidshaug 
 Breddeutvidelse Straumbrua, Ottersøy, Fv 543 
 Bussholdeplass Skagakorsen – skoleelever 
 Gatelysdrift Varøya – Fikkan 

 
Andre veiinnspill fra Nærøy 

 Kv 317 – Fv 543 til Eidshaug ferjeleie endres til Fv. 
 Breddeutvidelse eller annen linjeføring fra Naustbukta til Breidablikk. Utbygging av 

infrastruktur for å møte industrisatsing. 
I tillegg ønskes til tiltak på følgende veger 
 

Trolldalen 

Nærøy kommune mener at FV 17, strekningen Trolldalen må komme høyere opp på 
prioriteringslista. Strekningen er trafikkfarlig og krevende, særlig på vinteren. Strekningen er en 
viktig strekning i forbindelsen på tvers av fylkene Nordland og Nord – Trøndelag. Det vises til 
RIPYN – prosjektet. 

Asfaltering Bjørndalen og Teplingan/Heimsnes 

Nærøy kommune mener at asfaltstrategien må følges opp og at FV 7120 Bjørndal og FV 7098 
Teplingan/Heimsnes i Nærøy må prioriteres. 

Fylkesvei 771 
 
Nærøy kommune mener at Fv 771 må prioriteres mht. asfaltering og opprusting av 
bæredekke.  
 
Utbedring veiparsellene Briksillan-Salsnes og Smines-Lund  
 
Ut fra en trafikksikkerhetsvurdering bør vegparsellene oppgraderes til vegklasse H1 med en 
fast bredde på 5,50 m (Statens vegvesen, Håndbok 017, Veg- og gateutforming). Den økte 
trafikkmengden, spesielt i forhold til næringstrafikk krever umiddelbare tiltak og dette vil gi 
en fullverdig veistandard mellom Lund og Namsos. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommune er positiv til forslag til del strategi veg. Det er ønskelig med 
følgende endringer/presiseringer: 
 

- Fv  7126 endres til funksjonsklasse B – ca 3 km, Ottersøy har en regional funksjon 
som næring og bo/arbeidsmarked. 

- Drift av gatelys ses på i en større sammenheng enn bare ÅDT. Trafikksikkerhet, 
skoleveg, bolyst og trivsel bør vektlegges 

- Asfaltprogrammet ivaretas på veger med lavere ÅDT enn 300 
- Det etableres pilotprosjekter for enklere G/S veger – mere veg for pengene 
- Fornyingsprogrammet ivaretar utbedringer av linjeføring/kurvatur og aksellast 

(modulvogntog) 
 

2. Nærøy kommune gir innspill til handlingsplanen 2019 - 2022 slik oppstilt i 
vurderingene. 

 



 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
 
Rapport fra RIPYN-prosjektet sendes ut til kommunestyret i forbindelse med 
innkallingen. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Prosjektene i RIPYN-prosjektet, Flerengstrand-Gartland, tas inn i prioriteringene. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune er positiv til forslag til del strategi veg. Det er ønskelig med følgende 

endringer/presiseringer: 
 

- Fv  7126 endres til funksjonsklasse B – ca 3 km, Ottersøy har en regional funksjon 
som næring og bo/arbeidsmarked. 

- Drift av gatelys ses på i en større sammenheng enn bare ÅDT. Trafikksikkerhet, 
skoleveg, bolyst og trivsel bør vektlegges 

- Asfaltprogrammet ivaretas på veger med lavere ÅDT enn 300 
- Det etableres pilotprosjekter for enklere G/S veger – mere veg for pengene 
- Fornyingsprogrammet ivaretar utbedringer av linjeføring/kurvatur og aksellast 

(modulvogntog) 
- Prosjektene i RIPYN-prosjektet, Flerengstrand-Gartland, tas inn i prioriteringene. 

 
2. Nærøy kommune gir innspill til handlingsplanen 2019 - 2022 slik oppstilt i vurderingene. 
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Høringsutkast delstrategi veg og 
handlingsprogram veg - anmodning om innspill. 
Høringsfrist 1. juli 2018 

Fylkestinget vedtok i sak 66/18 å sende et høringsdokument for 
delstrategi veg til kommuner, regionråd og andre aktuelle 
høringsparter for innspill. 
 
Dette er en oppfølging av sak 34/17 «Strategi for 
samferdselsområdet» som dere hadde til høring i fjor høst. Som 
en operasjonaliseringen av «Samferdselsstrategien» planlegges 
det å utarbeide fem delstrategier innen områdene veg, sjø, 
mobilitet, gods og trafikksikkerhet i løpet av 2018. Delstrategi for 
veg er den første som sendes på høring, men i dialogmøtene med 
kommunene og regionrådene i høringsperioden, vil alle fem 
delstrategiene være tema.  
 
Trøndelag fylkeskommune håper å treffe kommuner og regionråd 
i et av følgende planlagte dialogmøter: 
 
Region Dato Sted 
Orkdalsregionen 4 mai  Kinosalen Orkanger 
Trøndelag Sør  29 mai  Støren 
Namdalsregionen 7 juni Flatanger 
Fosen Regionråd 8 juni (sannsynligvis) Sannsynligvis Roan 
Trondheimsregionen 15 juni  Sannsynligvis Melhus 
Midt -Trøndelag   19 juni Sannsynligvis Levanger 
Inn-Trøndelagsamarbeidet 20 juni Snåsa 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Samferdsel - seksjon Vei

Dokumentnr.: 201839882-4 side 2 av 3 

 
Endelig invitasjon til møtene vil komme fra sekretariatene i de 
ulike regionrådene. 
 
Høringsutkast delstrategi veg 
Vedlagte høringsdokument er omfattende, men langt ifra en ferdig 
delstrategi. Det er mer et grunnlag med forslag til tema og 
retninger som vi ønsker å tydeliggjøre mer i endelige delstrategi 
for veg. Vi håper derfor at innspill fra kommunene og andre, 
bidrar til at fylkeskommunen blir så konkret som mulig både i 
strategier og prioriteringskriterier. 
 

Som en lenke inne i høringsdokumentet vises det flere ganger til 
et «fortellerkart». I et av arkfanene her, vises det til inndeling av 
vegnettet i funksjonsklasser. Funksjonsklassene foreslås å være 
et verktøy for forvaltning og prioriteringer. Vedlagte dokument 
viser hvilke kriterier som ligger til grunn for foreslått inndeling, 
dette er mer omfattende enn bare trafikkmengde. Fortellerkartene 
er dynamiske og gir geografisk informasjon om hvor på vegnettet 
ferger, bruer og tuneller er, hvilke veger som har grusdekke, hvor 
det har vært ulykker de siste ti årene og informasjon til nytte for 
ulik næringstransport med mer.  
Fortellerkartene finnes på følgende lenke: http://arcg.is/14T4fX 
 
Fylkesrådmannen ønsker at "Delstrategi veg" skal bidra til å nå de 
overordnede målene for fylkessammenslåingen om "balansert 
utvikling i Trøndelag" og "livskraftige distrikter". Strategien skal 
samtidig realisere målet i samferdselsstrategien om «mer veg for 
pengene». Det er derfor nyttig å få tilbakemelding til strategier og 
konkrete prioriteringskriterier som kan bidra til dette.   
 
I det vedlagte høringsdokumentet er innspill i 
fylkestingsbehandlingen og vedtak innarbeidet. Saksframlegg og 
det opprinnelige høringsdokumentet for delstrategi veg, datert 3 
april, finnes på fylkeskommunens hjemmeside under: 
TRFK.no/politikk/politiske møter og saksdokumenter i Trøndelag 
fylkeskommune/fylkesting (25.04.2018): 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Detail
s/204418?agendaItemId=201307 
 
  

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=912a0dde2a0f4a4d86ee7337142896fd
http://arcg.is/14T4fX
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204418?agendaItemId=201307
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204418?agendaItemId=201307
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Handlingsprogram veg 2019-2022 
I dette første året for Trøndelag fylke, skal mange planer og 
strategier komme på plass. Vi skal også utarbeide et 
handlingsprogram for fylkesvegene for perioden 2019- 2022. 
Handlingsprogrammet vil bygge på de strategiene som vedtas. 
Men det må jobbes parallelt med strategi- og 
handlingsplanarbeidet for at besluttende vedtak skal gjøres før 
årsskiftet. Det vil derfor ikke være tid til en høringsrunde om 
handlingsprogrammet som skal utarbeides i 2018. Men 
handlingsprogrammet vil rulleres årlig.  
 
Fylkesrådmannen ønsker også innspill til handlingsprogrammet. 
Til dette har vi utarbeidet et skjema som er lagt ved dette brevet 
og som vi ber om at dere benytter. Skjemaet vil hjelpe oss i 
oppsummeringen av innspill og presentasjonen av disse.  
 
Vi presiserer at vi ønsker to adskilte innspill fra høringspartene: 

 ett til den overordnede delstrategien for veg, 
 og ett på konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i 

prioritert rekkefølge, som grunnlag for 
handlingsplanarbeidet.  

  
Høringsfristen er 1 juli 2018 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Erlend Solem 
Fylkesdirektør for samferdsel 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Delstrategi veg utkast pr 27 april redigert etter høringsvedtak i FT 25 april 
Innspillskjema til TRFKs HP 
Høringsparter Delstrategi veg  - innspillsdokument april 2018 
  
 



 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

Delstrategi veg 
Hørings–/ innspillsdokument         
                                                   27. april 2018 
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 SAMMENDRAG (RESUME) 
 

Kapitelet blir skrevet i den endelige versjonen av delstrategien    

 

 INNLEDNING -  OM DOKUMENTET  

Dette dokumentet er utarbeidet av samferdselsavdelingens seksjon veg, med innspill fra Statens 
vegvesen. Det er ikke et ferdig utarbeidet forslag til delstrategi for veg, men mer å betrakte som et 
innspillsdokument. Dokumentet skisserer prinsipper og strategier som vil drøftes politisk både på 
fylkesplan og i kommunene. Det skal også gi et kunnskapsgrunnlag. Skriftlige innspill og 
dialogmøter med kommunene vil i tillegg til videre faglige utredninger gi grunnlag for å gjøre ferdig 
delstrategi for veg. Utkastet til delstrategi ble vedtatt sendt på høring av fylkestinget 25 april, sak 
66/18. Endelig behandling av delstrategi for veg skjer i fylkestinget i oktober 2018. 

 

2.1 Hvorfor en delstrategi for veg 

En delstrategi for fylkesveg ble bestilt av fylkestinget under behandlingen av fylkets 
samferdselsstrategi (ref. 1 FT-sak i TRFK 17/34) i desember 2017. Det ble samtidig også bestilt 
utarbeidet delstrategier for gods, trafikksikkerhet, mobilitet og sjø. Hver av delstrategiene vil 
utdype linjene som ble vedtatt i samferdselsstrategien. Mange prinsipp og sammenhenger vil måtte 
omtales i flere enn en av delstrategiene og grensesnitt som kan virke kunstige vil måtte trekkes 
mellom hver av de fem delstrategiene. For eksempel vil tilrettelegging av vegnettet for tunge 
transporter omtales mest i delstrategi for gods og strategier rundt valg av ferger omtales i 
delstrategi for sjø. I all utvikling av det fylkeskommunale vegnettet er økt trafikksikkerhet et 
overordnet mål og vil være et gjennomgående tema i delstrategi for veg. Men det meste av 
strategiene for trafikksikkerhet vil likevel omtales i en egen delstrategi. 

 
Figur 1 samspill mellom samferdselsstrategien og de tilhørende delstrategiene 

 

Samferdselssrtrate
gi

Delstrategi veg

Delstrategi 
gods

Delstrategi sjø
Delstratgi
mobilitet

Delstrategi 
Trafikksikkerhet

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204418?agendaItemId=201307
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204418?agendaItemId=201307
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfk/AgendaItems/Details/200582
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Delstrategien for fylkesveg skal gi et bilde av status på fylkesvegnettet, og synliggjøre dagens og 
framtidige utfordring i Trøndelag. Den skal være tydelig på kriterier for prioriteringer og gi et 
grunnlag for politiske avveininger mellom ulike innsatsområder. 

Delstrategien for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-årige 
handlingsprogram for fylkesveger med årlig rullering. Handlingsprogrammet er en 
operasjonalisering av de overordnede økonomiske rammer og føringer som kommuniseres via 
fylkets økonomiplan. 

 VISJON OG MÅL  

3.1 Overordnet visjon og strategi  

Delstrategi for fylkesveg bygger på fylkeskommunens visjon: «Vi skaper historie.» Ut fra et 
vegperspektiv vil dette innebære å legge til rette infrastrukturen for framtida.  

Trøndelagsplanen 2018-2030 som ligger til høring parallelt med delstrategi veg, har tre 
temaområder med tilhørende retningsmål: 

 

Tilrettelagt samferdsel og infrastruktur er en forutsetning for at Trøndelagsplanens visjoner for 
2030 skal kunne realiseres. Delstrategi veg skal bidra til å nå de viktige målene om "Balansert 
utvikling i Trøndelag" og "livskraftige distrikter". (Dette avsnittet er endret i tråd med vedtak i 
fylkestingsak 66/18) 

I Samferdselsstrategiens visjon; «Ett tilgjengelig Trøndelag» og hovedstrategi; «Tilgjengelighet 
gjennom mobilitet og kommunikasjon» forklares med: «evne til å kunne reise og muligheten til å 
slippe».  Mobilitet kan forklares med evnen til å utnytte tilgjengelige transporttilbud. Digital 
kommunikasjon inkluderer tekniske alternativer til å måtte foreta reiser. 
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3.2 Strategi og mål for fylkesvegene  

Fylkestingets strategi for vegeierrollen er:   

• Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet.  
• Som Norges nest største vegeier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle vegeierskapet 

gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god vegeierstyring, med mål om 
«mer veg for pengene».  

• Trøndelag fylkeskommune skal oppnå bedre balanse mellom ansvar og myndighet innenfor 
SAMS ved å utvikle kompetanse til å utøve instruksjonsretten mer aktivt. (se nærmere 
omtale om sams i kapittel 11) 

Målene for innsatsen på fylkesvegene i Trøndelag må ses i sammenheng med de overordnede 
transportpolitiske nasjonale mål om «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» 

Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om å ha en infrastruktur som ivaretar 
trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Dette skal bidra til at regionen på 
bærekraftig vis, er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et 
senter innenfor forskning og utdannelse. 

Uansett må vegstrategien inneholde et grunnleggende nivå på framkommelighet og vegstandard 
uavhengig av årstid, ÅDT, vegdekke eller andre forhold. (Denne setninga er innarbeidet i tråd med 
vedtak i fylkestingsak 66/18) 

 FYLKESVEGNETTES OMFANG OG FUNKSJON 

Fylkesvegnettet består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler, fergekaier og 
gang- og sykkelveger.   

Per januar 2018 er det totalt registret 6.456 km fylkesveg i Trøndelag.  
Type veg har følgende fordeling:  

• 6 321 425 meter totalt åpen veg. 
o 5 968 933 meter eksisterende veg 
o 352 492 meter gang- og sykkelveg 

• 98 km fergestrekninger og 36 km øvrige veganlegg.  

Vegkonstruksjoner 
Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det totalt 1521 konstruksjoner i Trøndelag. Dette omfatter 
tunnelportaler, murer over 3 meters høyde, alle bruer og rør med spennvidde større enn 2,5 
meter. 

• Bruer: Det er 1316 bruer på fylkesvegene I Trøndelag, av disse ligger 686 i det tidligere 
Nord- Trøndelag og 630 i gamle Sør - Trøndelag. 
 

• Tunneler: Det er 37 tunneler på fylkesvegene i Trøndelag.  
 

• Fergeleier: det er 24 fergeleier i fylkeskommunal drift. Noen er i kommunal eie men 
driftes av fylkeskommunen på fylkeskommunal fergestrekning.  

Lister over tuneller og fergeleier finnes vedlagt dokumentet  
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I tillegg har vegnettet mange tilhørende vegelementer som skilt, belysning, gjerder og rekkverk, 
dreneringssystem med kummer og stikkrenner etc.  

Statens vegvesen har på vegne av fylkeskommunen utviklet en kartmodul (figur 2), et 
fortellingskart, med uttrekk fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Den viser ulike tema som omtales i 
vegstrategien, som for eksempel veg, bruer, tunneler og funksjonsklasse.  
Fortellingskartet nås på følgende lenke:  

http://arcg.is/14T4fX 

Når det gjelder vegnummer ble nye firesifrede nummer innført på store dele av fylkesvegnettet fra 
og med 2018. Men de viktigste fylkesvegene beholdt sine nummer og har fortsatt to eller tre siffer. 
Det kan forekomme bruk av gamle vegnummer i dokumentet.  

 
Figur 2 Utsnitt av fortellingskartet som er utviklet i arbeidet med delstrategi for veg. Arkfanen «Vegnett» viser 
alle vegene med tilhørende vegnummer.og fergestrekninger 

  

Nedenfor finnes eksempler på vegelementer som kan plukkes ut av vegdatabanken: 

Variable skilt: 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:'0_0),(
id:97,filter:(~),farge:'1_1))/hvor:(fylke:(~50),vegreferanse:(~'F))/@218781,7044859,6/vegobjekt
:775538947:008ec2:97 

Rasteplasser: 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:'0_0),(
id:39,filter:(~),farge:'2_0))/hvor:(fylke:(~50),vegreferanse:(~'F))/@218781,7044859,6 

 

http://arcg.is/14T4fX
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(%7E(id:821,filter:(%7E),farge:'0_0),(id:97,filter:(%7E),farge:'1_1))/hvor:(fylke:(%7E50),vegreferanse:(%7E'F))/@218781,7044859,6/vegobjekt:775538947:008ec2:97
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(%7E(id:821,filter:(%7E),farge:'0_0),(id:97,filter:(%7E),farge:'1_1))/hvor:(fylke:(%7E50),vegreferanse:(%7E'F))/@218781,7044859,6/vegobjekt:775538947:008ec2:97
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(%7E(id:821,filter:(%7E),farge:'0_0),(id:97,filter:(%7E),farge:'1_1))/hvor:(fylke:(%7E50),vegreferanse:(%7E'F))/@218781,7044859,6/vegobjekt:775538947:008ec2:97
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(%7E(id:821,filter:(%7E),farge:'0_0),(id:39,filter:(%7E),farge:'2_0))/hvor:(fylke:(%7E50),vegreferanse:(%7E'F))/@218781,7044859,6
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(%7E(id:821,filter:(%7E),farge:'0_0),(id:39,filter:(%7E),farge:'2_0))/hvor:(fylke:(%7E50),vegreferanse:(%7E'F))/@218781,7044859,6
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 FUNKSJONSINNDELING  

For å ha et grunnlag for prioritering av midler til investering, vedlikehold og drift på vegnettet, og i 
vegforvaltninga foreslås en funksjonsinndeling av vegnettet (tabell 1).  

Ei funksjonsinndeling kan i tillegg tenkes å regulere prinsippene rundt standard for drift og 
vedlikehold, hvilke regler som skal gjelde for avkjørselstillatelser og avstand til byggegrense, 
reklameskilting og annen skilting. Slike overordnede prinsipp kan bidra til likebehandling og 
reduserte antall enkeltsaker i saksbehandlingen. 

Følgende kriterier er vurdert i arbeidet med funksjonsinndelinga:   
· Administrative grenser (kommune-, fylkes- og riksgrense)  
· Administrative knutepunkt som kommunesenter, grendesenter og skoler  
· Trafikkmengde – andel lange kjøretøy  
· Næringstrafikk – logistikk-knutepunkt  
· Persontransport (arbeidspendling)  
· Fritidstrafikk  
· Beredskap (alternative kjøreruter)   

Tabell 1. Forslag til funksjonsklasser. 

Funksjonsklasse A Riksveger – nasjonale hovedveger 

Funksjonsklasse B Regionale hovedveger med tilnærmet riksvegfunksjon 

Funksjonsklasse C Veger mellom kommunesenter og veger som har regional funksjon 
(næringstrafikk og/eller felles bo- og arbeidsmarked).  

Funksjonsklasse D Forbindelse til større tettsted eller kommunesenter, alternative veger 
for veger med regional funksjon.  

Funksjonsklasse E Lokalveg som forbinder bygder/grender og har lokal hovedfunksjon.  

Det er som nevnt i kapitlet over utviklet en kartmodul, et fortellingskart, som omhandler ulike 
tema i vegstrategien, herunder funksjonsklasser. Denne nås på følgende lenke: 

http://arcg.is/14T4fX 

Figuren på neste side viser et utsnitt av arkmappa «funksjonsklasser» og viser hvilken 
funksjonsinndeling som foreslås for vegne i Trøndelag.  

 

http://arcg.is/14T4fX
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Figur 3 Fortellingskart - funksjonsinndeling/vegklasse 

Et vedlegg til dokumentet beskriver mulige holdningsklasser som kan knyttes til vegens 
funksjonsklasser både når det gjelder avkjørsler og byggegrenser. Disse vil legges fram som 
forslag til vedtak samtidig som delstrategi for veg skal vedtas. 

Det ligger også muligheter til å knytte andre forhold til funksjonsklassene enn avkjørsler og 
avstand til byggegrense. I Nord - Trøndelag var både retningslinjer knyttet mot eierskap til veglys 
og kommunal medfinansiering av gang- og sykkelveg knyttet mot D - og E vegene. (Tidligere i 
nord; C og D-veger)  
 
Ved nyetablering og oppgradering kan det også være hensiktsmessig å knytte standardklasser som 
er beskrevet i Statens vegvesen håndbok N100 «Veg og gateutforming» som mål og utgangspunkt 
for hver funksjonsklassene. Standardklassene må likevel betraktes som retningslinjer og ikke være 
en absolutte bindinger. Det må tas hensyn til lokale forhold og overordnet prioritering. Denne 
sammenhengen vi bli konkretisert nærmere i den endelige vegstrategi.  

  

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095
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 TRAFIKKSIKKERHET 

Antall trafikkulykker og konsekvensene av disse gir et bilde på trafikksikkerheten. Erfaringer fra 
ulykker har ført til utvikling av teknologi på kjøretøyene som etter hvert har redusert 
konsekvensene om en bilfører gjør feil; som setebelter, antiskrenssystem, airbag, myk front. Andre 
installasjoner som direkte påvirker kjøreadferden er fartsperrer og alkolås.  Det er en rivende 
utvikling i denne teknologien. Siden setebelter ble påbudt i 1970, har antall drepte i trafikken hatt 
en tydelig nedadgående trend, til tross for en stor økning i trafikken (Figur 4). 

 
Figur 4 Antall omkomne i trafikken i Norge fra 1950 til i dag 

Også sikrere veger, god trafikkopplæring og andre effektive trafikksikkerhetstiltak har ført til denne 
positive trenden. Men de siste 5 årene døde i gjennomsnitt 145 personer og 685 personer ble hard 
skadd i trafikken, så fokus på trafikksikkerhet kan ikke reduseres.  

 

Trøndelag fylke følger nasjonens visjon om at ingen skal dø eller bli 
hardt skadd i trafikken. En visjon også Trøndelag fylke jobber mot. 

Delstrategi for trafikksikkerhet vil handle om fylkeskommunens koordineringsansvar etter 
vegtrafikklovens § 40a og hvordan dette utføres gjennom arbeidet til fylkets 
trafikksikkerhetsutvalg. 

Denne delstrategien tar bare for seg infrastrukturens innretning, og hvordan utforming av den 
påvirker risikoen for at ulykker kan oppstå og konsekvensene av de ulykkene som oppstår. 

Alle tiltak på vegnettet gir en stadig økt trafikksikkerhet, enten det gjelder drift, vedlikehold eller 
investeringstiltak. Dette gjelder store, kostbare og godt synlige tiltak, som bygging av en ny gang- 
og sykkelveg. Men også mindre tiltak som kurveutrettinger, skogrydding og annen fjerning av 
sikthinder, gjøres med økt trafikksikkerhet som formål. Et utrykk sier at fart dreper. Det gjør den 
ikke, det er bråstoppen som dreper. Vegnettet utformes stadig med hensikt å gjøre en eventuell 
bråstopp mykere: Når installasjoner som lysmaster, skiltstolper, rekkverksstolper og 
rekkverksender skiftes ut får de nye en mer fleksibel og ettergivende utforming, sideterrenget 
glattes ut slik at biler som kjører utom vegen glir bortover uten å bråstoppe i en fjellknaus, en kum 
eller ei stikkrenne under en avkjørsel. Trær og andre hinder skal ha en sikkerhetsavstand. 
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6.1 Erfaringer fra ulykker gir standardendringer og nye 
retningslinjer. 

Ved hver alvorlig ulykke rykker politi, nødetatene og ulykkesberedskapen til Statens vegvesen ut. 
Kunnskap om ulykkene systematiseres og tiltak for å hindre nye tilsvarende ulykker innarbeides i 
lovverk, retningslinjer og vegstandarder. Siden 2005 har Staten vegvesen gjort dybdeanalyser av 
hver eneste dødsulykke.  

Drift, vedlikehold og investeringstiltak gjennomføres som oftest i tråd med de standardkravene 
som over tid og etter beste kunnskap og praksis er innarbeidet i Statens vegvesens håndbøker.  

Ny kunnskap gjør at standardkrav endres. Det fylkeskommunale vegnettet er ikke utbedret i takt 
med dette. Veger som er bygd for mange år siden holder derfor ikke de standardkravene som 
nybygde veger har.  

Å følge håndbøkenes standardkrav innen drift, vedlikehold og nybygging har med årene gradvis gitt 
bedre trafikksikkert, men mange av tiltakene har også blitt dyrere. Med en visjon om «mer veg for 
pengene», vil det være nødvendig å analysere kostnad mot nytte når andre eller enklere 
standarder enn det håndbøkene beskriver, vurderes. Hvor mye endres ulykkesrisikoen om det 
ligger mer snø på vegen før den brøytes, eller om det strøes bare foran kryss og i bakker når det er 
glatt? Er det et godt nok tilbud å bygge en smalere sti langs vegen, eller breiere skulder enn den 
tre meter breie asfaltert og belyste gang- og sykkelvegen som er i tråd med håndbøkene? Ved slike 
spørsmål må helheten vurderes. Sparte investeringskostnader må ses i sammenheng med 
framtidige drift- og vedlikeholdsutgifter, mulige kontraktsformer og trafikksikkerhetsvurderinger. 
En høyere standard enn nødvendig, vil som oftest gi rom for færre tiltak. Det må søkes etter 
innovative løsninger som utfordrer håndbøkene, og som fortsatt gir god trafikksikkerhet. (Dette 
avsnittet er endret i tråd med vedtak i fylkestingsak 66/18) 

Som vegeier har fylkeskommunen anledning til å velge egne standarder på eget vegnett for det 
meste, bortsett fra standard på bærende konstruksjoner. 
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6.2  Hvor skjer ulykkene 

 

 
Figur 5. Ulykker med drepte/hardt skadde de siste 10 år. 

Alle ulykker i trafikken der et kjøretøy er involvert skal rapporteres til politiet. I Nasjonal 
vegdatabank (NVDB) samles ulykkesinformasjon. Med dette datagrunnlaget kan kart som viser 
hvor ulykkene har skjedd plottes ut. Vi har dessverre ikke et godt system som registrerer ulykker i 
trafikken der kjøretøy ikke er involvert, for eksempel sykkelulykker. Figuren ovenfor viser hvor i 
fylket politirapporterte ulykker som har ført til alvorlig hardt skadde, hardt skadde eller drepte i 
trafikken har skjedd.  

Figur 5 viser at det er stor spredning i hvor ulykkene skjer og derfor også vanskelig å finne ut hvor 
innsats for å redusere framtidige alvorlige trafikkulykker skal gjøres. 

Kartet viser med rødt hvor 
det har skjedd en 
dødsulykke. Orange viser 
hvor ulykker med alvorlig 
hardt skadde har skjedd, og 
gult hvor trafikanter har blitt 
hardt skadd. Kartet sier ikke 
noe om hvor mange personer 
som er skadd. Det kan være 
flere personer i samme 
ulykke. 

Fra NVDB kan det tas ut mye 
mer informasjon om 
ulykkene. Det finnes kart 
som viser hvor også ulykker 
med lett skadde personer har 
vært. 
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Men det er punkt og strekninger hvor det har vært spesielt mange ulykker og hvor spesiell innsats 
bør gjøres. Antall ulykker i en 5 års periode over en viss strekning danner grunnlag for det som 
defineres som et ulykkespunkt eller en ulykkesstrekning: 

Ulykkespunkt: En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med 
personskade innenfor et tidsrom på 5 år 

Ulykkesstrekning: En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med 
personskade innenfor et tidsrom på 5 år 

Det er definert 21 ulykkespunkt på fylkesveger i Trøndelag. Ett av disse punktene er i Namsos. De 
øvrige 20 er i Trondheim. Alle strekningene som ifølge definisjonen er ulykkesstrekninger ligger i 
Trondheim.  

Håndtering av vegnettet i Trondheim omtales spesielt i kapittel 13.5.1. 

Det vil bli utarbeidet en egen delstrategi for trafikksikkerhet. Den vil ta utgangspunkt i 
vegtrafikklovens § 40 a: 

 "Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i 
fylket". Delstrategien vil i stor grad omhandle arbeidet i fylkets trafikksikkerhetsutvalg. 
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 STATUS OG TILSTANDSBESKRIVELSE  

7.1 Statusoversikt – etterslep 

Etterslep defineres på to måter, standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. Sistnevnte er også 
kjent som forfallsnivå. Det er ulike måter å beregne etterslep på, og alle har sine svakheter. Figur 
6 under, vises en modell som forklarer forskjellen mellom vedlikeholdsetterslep og 
standardetterslep. 

 
Figur 6 Prinsippskisse vedlikeholdsetterslep/ forfall 

Vedlikeholdsetterslep er skader og mangler på vegobjekter (det under tidslinjen) som ikke 
tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og vedlikehold (Håndbok R610). 

Standardetterslep er mangler i forhold til krav og normer som har utviklet seg siden det aktuelle 
vegobjekt ble bygget/etablert. 

Den beste oversikten over vedlikeholdsetterslep er fortsatt Statens vegvesens rapport 183 (2013 
«Hva koster det å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?»), selv om mye er gjort siden 2013. Denne 
rapporten inkluderer mer enn rent vedlikeholdsetterslep, men fortsatt ikke alt standardetterslep. 
Rapportens tall for vedlikeholdsetterslep er i utredningsfasen for Nasjonal transportplan (NTP 2028-
2029) blitt oppdatert via innhentning av oppdatert grunnlagsmateriale. Denne oppdateringen, angir 
for Trøndelag i såkalte vedlegg 6, et forfallsnivå med tilhørende oppgraderinger på ca. 4,3 mrd. 
2014-kr, inkl. mva. Omregnet til 2018-kr tilsvarer dette ca. 4,8 mrd. kr. Fordeling på vegobjekter 
fremgår av Figur 7. Det er viktig å understreke at vurderingene og estimatene av etterslep har 
usikkerhet på lik linje med andre typer kostnadsoverslag. 
 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61430/binary/964067?fast_title=H%C3%A5ndbok+R610+Standard+for+drift+og+vedlikehold+av+riksveger.pdf
https://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/438131?_ts=13cfba71668
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Figur 7 Fordeling av estimert etterslep på vegobjekter. 
 

 

Sør-Trøndelags metodikk for å måle forfallsnivå over tid er videreført inn i det nye fylket. Denne 
metodikken baserer seg på noen av de samme prinsippene som ble gjort i rapport 183. Forskjellen 
er at det som her gjøres er et rent uttrekk fra diverse kilder, mens det i rapport 183 ble vurdert 
mer inngående.  
Det tas ut forfallsoversikter gjennom utdrag av skade- og tilstandsregisteret på objektene 
registrert i NVDB. Det er derfor viktig med en god og oppdatert NVDB. Dette har fått ekstra fokus , 
gjennom dette arbeidet i Statens vegvesen i Trøndelag. I tillegg benyttes data hentet fra 
asfaltregistreringer i programmet PMS. Fra PMS får vi oversikt over dekkebehovet og bærelaget i 
vegkroppen. For bru brukes programmet «Brutus» som kilde for forfallsoversikter. Alle bruer 
gjennomgår en hovedinspeksjon hvert femte år. Tall for tunnel og elektro hentes fra oversiktslister 
fra byggelederne innen disse fagfeltene.  
Basert på metodikken med kvantifisering av forfall er det jobbet med en måte å presentere dette 
på. Det er i første omgang tatt utgangspunkt i det tidligere Sør-Trøndelag. Videre er det kun 
vurderinger av de viktigste vegene med strekningsvurdering og kritiske vegobjekt (Figur 7). 
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Figur 8 Etterslep på fylkesveg i Sør- Trøndelag 

Det er utfordrende å presentere forfallsnivå på en god, helt korrekt og forståelig måte. Ovennevnte 
metode vurderes hensiktsmessig og vil bli bruk i det videre arbeide med vegstrategien. I og med 
denne sier noe om utvikling over tid, vil den dermed kunne være et verktøy for prioritering. En 
kvantifisering av forfallsnivå vil aldri inneholde alle sannheter om tilstanden på vegnettet, men kun 
si noe om det som er registrert i den kilden uttrekket gjøres ifra. Svakheten ligger både ved mulige 
manglende i registrering av tilstand og mangler i registrering av utførte tiltak. Videre vil det bare si 
noe om status på det tidspunktet uttrekket er gjort. Tallene bør derfor ikke betraktes som helt 
absolutte, men som et godt verktøy for å følge utviklingen over tid. Eksempelvis hadde man 
holdepunkter for å si at forfallsutviklingen i tidligere Sør-Trøndelag var eskalerende de siste årene 
basert på denne metodikken. 
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7.2 Bruer 

I Trøndelag Fylkeskommune er det i dag registrert 686 bruer i tidligere Nord-Trøndelag og 630 
bruer i tidligere Sør-Trøndelag. Til sammen 1316 bruer. Vi vet når de fleste av dem ble bygd. 
Brumassen er presentert grafisk i figur 8, og som det tydelig kan leses, ble det bygd mange bruer i 
etterkrigstiden fra 1950-1980.  

 
Figur 9 Brumasse på fylkesveger i Trøndelag. Y-aksen er logaritmisk og viser lengden på brua, x-aksen viser 
byggeåret 

 

Fremstilt på en annen måte har byggetakten vært som angitt i figur 9. 

 
Figur 10 Antall bruer bygget pr år i Trøndelag fra 1889 til 2017 
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Bruer bygges i dag med en designlevetid på 100 år. I virkeligheten er selvfølgelig levetiden noe 
mer differensiert. Faktisk levetid avhenger av at brukonstruksjonene bygges med god standard 
med hensyn til bestandighet og at konstruksjonene blir vedlikeholdt og brukt som tiltenkt. For 
eksempel forventes det ikke mer enn 50 års levetid på korrugerte stålrørsbruer med 
vanngjennomløp (±20 år), og betongbruer bygget mellom 1960 og 1990 ble bygget med minimal 
betongoverdekning sammenlignet med dagens krav (hhv 1-3mm mot 7mm i dag). Bruer i 
værharde kyststrøk vil degradere raskere enn bruer innenlands. Disse vil kreve mye mer 
vedlikehold for å kunne stå like lenge. 

Likevel er det en god øvelse å se for seg at bruene har 100 års levetid for å kunne danne seg et 
bilde av etterslepskostnadene knyttet til vedlikehold og fornying av de eksisterende 
brukonstruksjonene i Fylket. 

Dersom de 1316 bruene på fylkesveg ble bygget jevnt fordelt gjennom de 100 siste årene, kan en 
forvente at man i snitt må fornye en prosent av brumassen hvert år. Det tilsvarer en utskiftingsrate 
på bruene på 13,16 bruer pr år.  

I det siste har vi skiftet ut omtrent 3 bruer hvert år i tidligere Sør-Trøndelag, og 3 bruer hvert år i 
Nord-Trøndelag. Dette er langt bak den gjennomsnittlige utskiftingsraten på 13 bruer pr år. Den 
forventede utskiftingsraten av bruer i Trøndelag Fylkeskommune vil i realiteten kunne nærmer seg 
byggeraten, slik den er vist i figur 10.  

 

 
Figur 11 Teoretisk utløpsdato for brumassen på Fylkesveg. Nåværende utskiftningsrate blå linje (6 stk.) 
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Etterslep på bruer bli registrert i bruforvaltningsverktøyet Brutus. Behov for vedlikeholdstiltak eller 
fornyingstiltak blir satt på bakgrunn av tilstanden til bruene. En modell der et tall for tilstand og 
konsekvens multipliseres og største skadegrad har tallet 16.  

Det er viktig å presisere at vedlikeholdsetterslepet på bruer på fylkesveger slik det er registrert i 
Brutus vil undervurdere det faktiske behovet. Brutus i dag muligheten til å legge inn periodiske 
vedlikeholdskostnader, samtidig som investeringskostnad primært legges inn som 
entreprisekostnad og dermed i etterslepsberegningene ikke har med alle kostnader knyttet til 
prosjektering, byggeledelse, rigg etc. 

En nærmere oversikt over etterslep på bruer er under utarbeidelse, og vil presenteres i endelig 
delstrategi for veg. 

 

 FORVENTET TRAFIKKUTVIKLING 

De viktigste drivkreftene til transportutviklingen er: 

- Befolkning og arealbruk 
- Økonomisk utvikling (kjøpekraft) 
- Teknologi (beskrevet under kapittel 8) 
- Transport-tilbud (standard på infrastrukturen) 
- Incentiver og reguleringer 
- Holdninger og strømninger i samfunnet 

Vurderinger og beregninger av framtidig trafikk avhenger derfor i stor grad av utviklingen på disse 
områdene. I forbindelse med framskriving av trafikk er det utarbeidet fylkesvise prognoser. Årlig 
vekst for hhv. lette og tunge kjøretøy er gitt flatt for hele fylket. Dette er en sterk forenkling i og 
med det vites at trafikkutviklingen varierer mye mellom ulike deler av fylket. 

Basert på faktiske geografiske variasjoner i noen av drivkreftene (f.eks. befolkningsprognoser), vil 
det til endelig dokument for vegstrategien bli gjort beregninger som synliggjør denne variasjonen 
og dermed gir sannsynlig framskriving av trafikkutviklingen.  

Ved Statens vegvesen benyttes regional transportmodell (RTM) i transportutredninger og -
beregninger. Erfaringsdata som demografiske data, reisevaneundersøkelser (RVU) og 
trafikkregistreringer er sentrale kilder for at transportmodellene skal gjenspeile virkeligheten best 
mulig. Med trafikkmodellen kan man analysere effektene av særlige tiltak i noen områder. Det kan 
være satsing på havbruk i en kystregion, store boligutbygginger, etablering/flytting av større 
institusjoner eller store infrastrukturutbygginger. 

Når det gjelder framtidig trafikkvekst og endringer i transportbruk brukes RTM til å se hvor 
retningen går i ulike scenarier, der det også synliggjøres endring i reisemiddelbruk. Dvs. fordeling 
mellom bil, bilpassasjerer, kollektivtransport, sykkel og gange. I vegstrategien vil det bl.a. være 
mulig å gjøre utredning av følgende: 

- Hvordan vil trafikkutviklingen og reisemiddelfordelingen bli med ulike scenarier for 
befolkningsvekst og arealutvikling? 

- Hvilken effekt har regulerende tiltak på trafikkmengder og fordeling mellom ulike 
transportmidler? 

- Hvordan fordeler trafikken seg på sidevegnettet ved store utbyggingsprosjekter, og hvilke 
muligheter åpner seg da for å tilrettelegge for kollektiv, sykkel og gang? 
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RTM danner også grunnlag for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjekter og 
tiltak i transportsektoren. Således har disse spørsmålene vært sentrale i følgende 
transportutredninger i Trøndelag: 

- Konseptvalgutredning (KVU) Trondheim-Steinkjer 
- Byutredning for Trondheimsregionen 

Særlig vil erfaringene gjennom arbeidet med byutredningen være nyttig i beregning av virkninger 
av tiltak i, rundt og mellom de mindre byene i fylket. 
Det er imidlertid gjort flest utredninger og analyser i Trondheim og Trondheimsregionen. Det 
skyldes i stor grad arbeidet med Miljøpakken og byutredningen. Det vil i større grad aktualiseres å 
få mer kunnskap om trafikkmønster og effekter av tiltak også i de mindre byene i Trøndelag. Dette 
gjelder både transporten i og rundt hver by, men også mellom byene. 
Nullvekstmålet, som er premiss i byutredningen, gir behov for mer kunnskap om miljøvennlig 
transport (kollektivtransport, sykling og gåing). Her ses klar forskjell på utviklingstrekkene i byene 
kontra spredt bebygde områder. Det som er gjort i byutredningen av Trondheimsregionen er 
kunnskap det kan dras nytte av i kommende utredninger. 

For Trøndelag kan det påpekes følgende trender angående trafikkutviklingen: 

- Typisk utvikling har vært at trafikken øker mest (også relativt) rundt og mellom byene. Stor 
vekst i befolkningsutviklingen gir økt transport. 

- Tungbiltrafikken øker relativt sett mer enn personbiltrafikken. Dette vil også gi økt belastning 
på deler av fylkesvegnettet.  

I tillegg til transport- og trafikkanalyser, kan det lages godsanalyser og planer for tilrettelegging for 
tungtransport. Dette bl.a. ved følgende: 

- Strategi for hvileplasser. 
- Vegkantintervjuer for å kartlegge godsstrømmer, mengde og type gods på strekninger og 

mellom regioner i landsdelen/fylkene 
- Innsamling og bearbeiding av eksisterende statistikk med tanke på framtidige godsprognoser  

Det er viktig å påpeke at prognoser og beregninger av scenarier naturligvis ikke gir noen fasit om 
fremtidig situasjon, men viser relative forskjeller og indikasjoner på hvilke effekter ulike tiltak og 
scenarier gir. 
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 FRAMTIDAS KRAV TIL FYLKESVEGNETTET 

Det er divergerende oppfatninger om hvordan ny kjøretøyteknologi og annen teknologisk utvikling 
vil påvirke trafikkbildet på mellomlang sikt (2030). Det synes imidlertid klart at vi vil få en oppstart 
av oppkoblede og selvkjørende kjøretøy med både fordeler og begrensinger. I en mellomfase vil 
derfor vegnettet møte krav om tilpasninger til både ordinære kjøretøy og oppkoblede og 
selvkjørende kjøretøy.  
Teknologisprang med autonome kjøretøy og ny teknologi kan føre til både mindre eller større 
behov for kapasitet i vegnettet avhengig av hvordan endringer implementeres. Noen faktorer her 
er eierskap, bruksmønster og eventuell konkurranseflate mellom buss, taxi og privat bil. 
Samkjøring og bildeling i ulike former er også et potensielt konsept som kan påvirke 
trafikkmengden på vegnettet. 
Autonome og halvautonome kjøretøy kan forventes å stille større krav til drift av vegen og alltid 
tydelig vegoppmerking samtidig som smale veger kan vise seg å være en utfordring. Det er 
imidlertid klare muligheter for mer effektiv trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet med autonom 
kjøretøyteknologi.      

Det kan forventes problemer med belastningen på vegkroppen som følge av platooning (lastebiler 
kjører tett i kolonne). Når de kjører tett i dragsuget fra hverandre vil lastebilen spare drivstoff. 
Samtidig vil sårbare elementer i vegnettet kunne bli påvirket av tunge kjøretøy som kjører tett. 
Det samme er tilfelle med veger i løsmasser der kraftige og gjentatte svingninger som følge av 
akselbelastningene kan bryte ned vegen tidligere enn antatt ut ifra normale levetidsbetraktninger.    

Teknologispranget vil også ha betydning for trafikkregulering. Vegmyndighetene må kunne 
formidle reguleringen digitalt til oppkoblede og selvkjørende kjøretøy. Et enkelt tiltak som 
arbeidsvarsling bør derfor utføres både fysisk ved skilting og via digital varsling. 

Økt bruk av helelektriske kjøretøy vil føre til en større etterspørsel og «krav» om ladepunkter hvor 
kjøretøyer stanser i lengre tid. Fylkeskommunen kan her ha en koordinerende rolle. Hydrogen som 
drivstoff har også kommet vidt, men det er noe uklart hvilken rolle det i fremtiden vil ha. 

Belysning er et av feltene som står overfor en endringer som følge av teknologisk utvikling. På rene 
landeveger vil tilpasset belysning kunne være aktuelt der man justerer opp intensiteten i soner 
rundt kjøretøy eller gående/syklende. Ved lav trafikk kan det være energieffektivt. Her kan man 
bytte ut armaturer etter hvert som det er naturlig. Teknologien kan imidlertid ha utilsiktede 
effekter både rent visuelt i landskapet og i forhold til trygghetsfølelsen for mennesker som går eller 
sykler langs vegnettet.  

En annen problemstilling er teknologisk levetid på ulike installasjoner. Den teknologiske utviklingen 
går fort. Det bør gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser dette kan forventes å få for 
eksisterende og fremtidig infrastruktur. Enda viktigere kan være den tekniske levetiden i forhold til 
en tiltagende rask teknologisk utvikling. 

Grønn trafikkvekst med kollektivtrafikk, sykkel og gang er en viktig målsetning. Man kan forvente 
at reisemiddelvalget blir påvirket av at tilgangen på el-sykler med god rekkevidde. Det bør høstes 
erfaringer fra sykkelbyer og relevant undersøkelser. Erfaringen må så brukes til også å styrke 
innsatsen utenfor Trondheim, der andel kollektiv, gående og syklende er lave. 
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 MILJØ OG KLIMA 

Regionalt folkevalgt nivå har en viktig rolle i klimaarbeidet ved å se helheten i areal- og 
transportplanleggingen. Sammenslåingen av trøndelagsfylkene til en funksjonell region gir oss 
gode muligheter til å ta en tydeligere rolle på området. Rollene som vegeier, ansvarlig for regional 
kollektivtransport, skoleeier, eier av store bygg samt regional planmyndighet er særlig viktige. 
Prosessen med gjeldende Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 viste også tydelig at både 
Trondheimregionen og «småbykommuner» har forventninger om at vi tar en koordinerende rolle 
her. Gjeldende og framtidige planer og strategier på disse områdene må sees i sammenheng og 
avstemmes mot hverandre. 

10.1 Miljø  

Innen transportpolitikken er et nasjonalt hovedmål for miljø at «Transportpolitikken skal bidra til å 
redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges 
internasjonale forpliktelser på miljøområdet».   

Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker og miljø. Nødvendige tiltak i forhold til dette er 
avhengig av et bredt samarbeid mellom statlige, regionale og lokale myndigheter. De nasjonale 
målene er basert på tålegrenseprinsippet som igjen er basert på naturens tåleevne. Klimaendringer 
og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøutfordringene innen transportsektoren.  

Tiltak innen miljøområdet er knyttet til klimagassutslipp, NOx-utslipp, lokal støy og 
luftforurensning, naturmiljø, kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, dyrket mark og utslipp av 
salt, olje eller andre kjemikalier.   

Det er ikke gjennomført kartlegging langs fylkesvegene i forhold til naturmiljø, kulturminner, 
kulturmiljø eller kulturlandskap.  

Tiltak som kan påvirke til bedre miljø er  

• Sammenhengende utbygging av vegruter 
• Sammenhengende gang- og sykkelvegnett omkring tettstedene 
• Aktiv bruk av samordnet areal- og transportplanlegging i tettstedene   
• Krav om miljøvennlige kjøretøy i drift- og vedlikeholdskontraktene.   
• Krav om miljømessig (og trafikksikkerhetsmessig) optimal vegsalting i drift- og 

vedlikeholdskontraktene.  
• Bekjempelse av skadelige fremmede arter, for å stanse tap av biologisk mangfold. 
• Oppfølging av EUs vanndirektiv for fylkesvegene, spesielt vandringshinder for fisk, der 

vegnettet krysser elver/bekker.  

10.1.1  Støy 
 
Forurensningsforskriften pålegger vegeier å kartlegge støysituasjonen langs vegnettet hvert 5. år. 
Det er fastsatt klare tiltaksgrenser både for tiltak for å begrense støy som utvikler seg over tid og 
enda strengere krav ved nybygging av veg. Forskriftens kapittel 5 definerer at 42 dB er høyeste 
tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. 
Støynivå ble kartlagt langs fylkesvegnettet i 2017. Resultatene viser at tiltak må utredes for flere 
boliger. Vegeier må innen rimelig tid utføre tiltak på berørte boliger og institusjoner der utredning 
viser det er et krav jf. forskriftene.  

Det er signalisert at det vil komme nye og strengere innsatskriterier for støyreduserende eller 
avbøtende tiltak, noe som krever økt behov for ressurser til blant annet støyskjerming og 
støyisolerende tiltak for boliger og institusjoner. 
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Det er en vurdering om tiltak gjøres i henhold til gjeldende forskrifter, eller om fylkeskommunen 
gjør tiltak i tråd med kommende strengere kriterier før disse er implementer i forskrift og endelig 
kjent i detalj.  
 

10.1.2  Luftforurensing  

Tidligere ble lokal luftforurensning kartlagt gjennom beregninger langs de fylkesvegene der støy 
ble kartlagt. De siste årene har målinger erstattet beregninger. Målinger gjennomføres først og 
fremst i bystrøk med høy trafikk. Fylkeskommunen påføres ekstra kostnader for å redusere 
luftforurensingen med skjerpede rengjøringsrutiner og andre driftstiltak. I Trondheim har et 
avbøtende tiltak vært piggdekkavgift. 
 

10.1.3  Vannforskrift og naturmangfold  

Naturmangfoldloven og forskriftskrav iht. Vannforskriften må håndteres og kan både i forbindelse 
med ny utbygging og eksisterende anlegg bety økte kostnader. 
Vannforskriften er en økologiforskrift som stiller krav om at all vannforvaltning skal samordnes på 
tvers av sektorer som berører vann. Målet er at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand. For alle vassdrag som ikke har miljøtilstanden «god» skal det gjennomføres tiltak for å 
oppnå god miljøtilstand. Dette innebærer blant annet et behov for å utbedre vandringshinder for 
fisk i og ved kulverter. 
Naturmangfoldloven gir sentrale føringer om at ingen arter eller naturtyper skal utryddes som følge 
av etablering og drift av samferdselsanlegg. 
Det er således også i drift- og vedlikeholdsfasen viktig å følge opp miljømålene med skånsomme og 
tilpasset metoder.    

10.1.4  Vegsalting 

Den miljømessige ulempen med vegsalting i forbindelse med vintervedlikehold er diskutert politisk i 
flere omganger. Salt brukes både for å hindre at strøsand fryser sammen til store isklumper og 
som saltløsning. Saltet brukes i vinterdrifta av fylkesvegene for å sikre nok friksjon på glatte veger 
eller til å forhindre at det skal legge seg ei hinne av is på bar veg. Det foregår kontinuerlige forsøk 
og prøveprosjekt for å finne den mest optimale bruken av salt. Disse følges opp nøye og 
innarbeides etter hvert i nye driftskontrakter. Det er viktig at det i nye driftskontrakter er økt 
bevissthet om salting. Det skal ikke være lønnsomt for entreprenør å salte mer enn nødvendig.   

 

10.2 Klimaendringer – flom og skred 
Et stadig våtere klima tilsier at kostnaden til utbedring etter flom og skred er økende.  

Ekstrakostnadene må i utgangspunktet dekkes innenfor de bevilgede økonomiske rammene. Det 
søkes om statlige ekstramidler for å dekke ekstrakostnadene etter skred og flom helt eller delvis, 
men dette er usikre bevilgninger. Staten vurderer behov for skredsikringsmidler som skjønnsmidler 
i rammetilskuddet. 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det i perioden satt av 12 milliarder kr til 
skredsikring på fylkesveger nasjonalt. Dette gir et snitt på 1 milliard kr. i året som videre fordeles 
mellom fylkene fire år om gangen. Her har Trøndelag fylkeskommune blitt tildelt 153 mill. kr i den 
første seksårsperioden.  
Trøndelag fylkeskommune har på denne bakgrunnen forskuttert to skredsikringstiltak, et langs fv. 
723 og et langs fv. 14 på til sammen 565 millioner kroner.  
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Det er fortsatt åtte kjente skredpunkt med en høy eller middels skredfaktor som gjenstår etter 
disse prosjektene. Utbedring av disse skredpunktene er grovt beregnet å ha en kostnad på til 
sammen 870 millioner kr. På grunn av klimaendringer vil det samtidig skred på steder som det før 
ikke kom skred på. Hovedårsaken til dette er mer nedbør og mer skiftende vær. Dette vil gjøre det 
vanskeligere å prioritere nye tiltak.  

Midlene satt av til skredsikring gjelder kun snø og steinskred og ikke jord- og kvikkleireskred. 
Ustabil grunn gir utfordringer ved fornying og forsterkning og nødvendige tiltak fordyrer ofte 
prosjektene til et punkt som gjør prosjektene vanskelige å gjennomføre. En ordning tilsvarende 
statlige midler til fjellskred bør være aktuelt å jobbe mot. Uten en skikkelig støtteordning kan flere 
prosjekter vanskelig bli realisert.  

Ved utskifting av kulverter og bruer må det dimensjoneres for større vannmasser. Det er et 
spørsmål om kulverter og bruer skal skiftes ut på grunn av for liten gjennomstrømmingsdimensjon, 
eller om utskifting først skal gjøres når andre tiltak er nødvendig på brua eller kulverten. Har vegen 
omkjøringsmuligheter? Kan det aksepteres av den ved meget store og intense nedbørsmengder 
flommes over eller graves over? Noen veger oversvømmes relativt ofte. Her kan tiltak som å heve 
vegen være aktuelt.  

10.2.1  Beredskap 

Det anbefales å innføre kriterier for trinnvis beredskap for håndtering av fare for skred, flom og 
andre naturfarer. Opptrapping av beredskap, med klare beskrivelser av arbeidsoppgaver og 
ansvar, må skje i takt med endringer i værforholdene. 

Driftskontraktene må skal sørge for preventivt vedlikehold med spesielt fokus på åpne vannveger 
og skredvarsling. 

 Grensesnitt mot andre etater, fagområder og 
forvaltning  

Fylkesvegnettet er fylkeskommunenes politiske og økonomiske ansvar.  Fylkeskommunen er også 
viktig bidragsyter i samarbeidsfora når staten bygger veg og bane. Planansvaret for stamvegnettet 
er tillagt Vegdirektoratet. Ansvaret for planlegging og utarbeidelse av handlingsprogram for øvrige 
riksveger er lagt til de fem regionale vegkontorene. Fylkeskommunene skal ha avgjørende 
innflytelse på prioriteringene av investeringstiltak i det øvrige riksvegnettet, innenfor den 
fylkesfordelte økonomiske rammen som er fastlagt av Stortinget. Fylkeskommunen gir innspill til 
Nasjonal Transportplan som omhandler alle transportformer på skinner og veg, i lufta og til vanns. 
Private har tatt over mer av infrastrukturen for telefoni og datanett, men offentlig sektor må likevel 
bidra der slikt tilbud ikke gir profitt.  

Forholdet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen sitt regionvegkontor formaliseres gjennom 
ulike samarbeidsavtaler. I mer enn 50 år hat Staten hatt ansvar for å stille med felles 
vegadministrasjon på regionalt nivå for riks- og fylkesveger. Dette omtales ofte som sams 
vegadministrasjon. De regionale avdelingskontorene ivaretar de praktiske oppgavene og flere av 
forvaltningsoppgavene knyttet til fylkesvegene. Fylkeskommunen bestiller tjenester hos Statens 
vegvesen for investeringer og drift av fylkesvegnettet. Statens vegvesens avdelingskontor mottar 
derfor oppdrag både fra eget regionvegkontor med utgangspunkt i Vegdirektoratet og etter 
bestilling fra fylkeskommunen.  I forbindelse med behandling av rolle struktur og oppgaver for nye 
folkevalgte regioner (Meld. ST. 22 (2015-2016) , vedtak 822) ba Stortinget regjeringen i 
regionreformen sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams 
vegadministrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regionene. Dette er grunnen til at punktet om 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Sams+vegadministrasjon
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Sams+vegadministrasjon
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=64516
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sams og instruksjonsretten  i kapittel 3.2 Strategi og mål for fylkesvegene er tonet ned. Det pågår 
nå en prosess på nasjonalt nivå, for utrede overgangen til regional administrasjon av 
fylkesvegnettet. 

 

11.1 Gods og næringstransport 

Det utarbeides en egen delstrategi som omhandler gods- og næringstransport i Trøndelag.  Den vil 
handle om hvilken rolle Trøndelag fylke skal ta, skille utfordringer i distrikt / by og omhandle 
alternative transportformer som tog, båt og perspektiv på gods som kan utvikles gjennom for 
eksempel hyperloop og rørpost.   
Men i og med mye av godsmengdene inn og ut av regionen går på veg, gir dette grunn til at 
strategier og prioriteringer som spesielt rettes mot denne bruken av vegnettet også må omtales i 
dette dokumentet. 

Fylkeskommunen skal være en aktør som legger til rette for god infrastruktur for nærings og 
godstransport, ved legge til rette for god infrastruktur for gods vil det kunne gjøre regionen til en 
attraktiv region å etablere seg i, det vil kunne skape vekst og arbeidsplasser for regionen. For å få 
til det må Trøndelag ha mulighet til effektiv godstransport inn, ut og internt i regionen som er 
bærekraftig.  

Utviklingen framover tilsier ifølge den nasjonale godsanalysen til NTP en dobling av gods på veg 
fram mot år 2050. Langs kysten av Trøndelag har vi mye sjømat som eksporteres og det er 
forventet en stor vekst innen sjømatnæringen. Denne veksten vil komme på veg hvis det ikke 
gjøres tiltak for å finne alternative transportformer som kan dempe veksten på veg.  
Ved å ha en strategi for å avlaste vegnettet ved å overføre gods fra veg til sjø/bane vil det kunne 
redusere den framtidige veksten i godstransport på veg og dermed også bidra til et bedre miljø, 
mindre vegslitasjen og bedre trafikksikkerhet.  
Uavhengig av transportløsning vil veg imidlertid være viktig for store dele av gods-arbeidet i 
regionen. 

Fortellerkartet på følgende lenke  http://arcg.is/14T4fX viser hvor i Trøndelag det er 
aksellastbegrensinger (BK<10T), hvilke vegstrekninger som er åpne for modulvogntog og gir også 
en oversikt over hvor mye tungtrafikk som foregår på de ulike vegene (ÅDT tunge kjøretøy). 

Ut fra et godsperspektiv må det pekes på hvilke transportruter og veglenker som spesielt bør legge 
til rette for godstransport og hvilke tiltak som kan gjøres for at disse lenkene velges. 
Fremkommelighet for gods bør spesielt ivaretas på de prioriterte fylkesveger. Derfor bør innsatsen 
i første omgang rettes mot fylkesveger med funksjonsklasse B og fremkommelighet der. Lange 
strekninger med jevn fart vil bety reduserte reisekostnad og belastning av miljø. 
Videre må fylkeskommunen ha som mål å tilrettelegge for veglenker som gir god adkomst til havn- 
og baneterminaler og som har BK10 med mulighet for modulvogntog. 
   

11.2 Knutepunkter 

God planlegging av knutepunkt mellom like og ulike transportformer er svært viktig for å få et så 
sømløst og attraktivt transportsystem som mulig. Dette krever god samhandling mellom ulike 
instanser. Temaet omtales noe i kapittel 13.5 men vil bli spesielt behandlet i delstrategi for 
mobilitet. 

http://arcg.is/14T4fX
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11.3 Tilpasning til statlige prosjekt og tilskuddsordninger 
Store statlige prosjekt er på gang i fylket. Dette gir muligheter for samhandling med staten  
for å oppnå forbedringer også på fylkesvegnettet. Dette må også sees i sammenheng med tettsteds- 
og byutvikling.  
 

11.3.1  Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen  

I pågående planarbeid for å få elektrifisert Meråkerbanen og Trønderbanen (Nordlandsbanen 
mellom Steinkjer og Trondheim), blir spesielt bruer langs strekningene berørt. Bane NOR står for 
planlegging og dekker kostnader for det som må gjøres for å sikre elektrisk drift av togene. I 
forbindelse med behov for nybygging eller tiltak på vegbruer, vil Bane NOR engasjere Statens 
vegvesen i byggeplanlegging og gjennomføring. Der det må bygges ny bru, kan dette gi mulighet 
til for eksempel å få etablert et tilbud for gående og syklende over jernbanebrua eller til å rydde 
opp i vegløsninger inn mot brua. Det er derfor viktig at det settes av midler som gir 
fylkeskommunen handlingsrom til å inngå i partnerskap om gode omforente løsninger.  
 

11.3.2  Utvikling av E6 - muligheter for byer og tettsteder  
Vegselskapet «Nye veier AS» prioriterer E6 gjennom fylket. Bygging av ny E6 gjennom Trøndelag 
vil med ny kryss-struktur, påvirke trafikkstrømmene på det parallelle lokalvegnettet og i 
sentrumsområdene. Det er viktig å stille med ressurser for å møte de utfordringene og 
mulighetene for byene og tettstedene denne E6-utbygginga kan gi.  

 

11.3.3  Statlige tilskudd 

Staten har stadig tilskuddsordninger for å påvirke til ønsket handling i kommuner og 
fylkeskommuner, ofte legges det opp til at staten tar en andel av kostnadene og kommuner eller 
fylkeskommuner bevilger den andre andelen. Her må fylkeskommunen følge med og vurder om det 
er aktuelt å benytte seg av de mulighetene som til enhver tid er aktuelle.  

Noen eksempler på midler det kan være aktuelt å søke på i 2018- 2019 er:  

• tiltak for økt satsing på sykkel 
• skredsikringsmidler 
• tilskudd til utbedring av kryss og flaskehalser for modulvogntog 
• tilskudd for tilrettelegging av tømmerkaier og flaskehalser for tømmertransport 

Det kommer stadig nye muligheter og fylket kan også påvirke staten til tilskudd til pilotprosjekt og 
forsøksordninger som gir kunnskapsgevinst utover fylkesgrensa.  

 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

Fylkeskommunens økonomiske midler til drift og vedlikehold av og investering i fylkesvegene 
består i prinsippet av følgende bidrag: 

1. Frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd fra staten)  
2. Saker med særskilt tildeling + statlig tilskudd 
3. Lånopptak 
4. Brukerfinansiering 
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5. Kommunal (og privat) medfinansiering 

Av ovennevnte finansieringskilder kan kun frie inntekter finansiere drift- og vedlikeholdskostnader, 
mens låneopptak og bompenger jf. Regelverket kun kan benyttes til finansiering av investeringer. 

Det er ut fra kostnadsnøkkel for fylkeskommuner og tilhørende indeks for beregnet utgiftsbehov fra 
«grønt hefte» (Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner, beregningsteknisk 
dokumentasjon) mulig å gjøre en beregning av hva som i inntektssystemet er knyttet til fylkesveg. 
Kostnadsnøkkelen er utarbeidet av Kommunal- og moderniserigsdepartementet for å beregne 
utgiftsbehovet innenfor de enkelte områder som ivaretas av fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen 
utarbeides metodisk både ut fra normative og statistiske modeller og per i dag er 3 kriterier direkte 
knyttet til utgiftsbehov på fylkesveger. Disse baserer seg i vesentlig grad på normativ 
kostnadsmodell, herunder i form av MOTIV-tal. 
I sammenhengen skal det dog pointeres, at uansett om et beløp i beregnings sammenheng er 
knyttet opp til utgiftsbehov på fylkesveg er midlerne å betrakte som frie og for prioritering til bruk 
mellom fylkeskommunens ulike sektorer. 
I tillegg til ovennevnte gis det i Fylkeskommunene inntektssystem Særskilt tildeling som per i dag 
blant annet omfatter Opprusting og fornying av fylkesvegnettet samt Kompensasjon forskrift om 
tunnelsikkerhet. 
 
Økte økonomiske rammer for fylkesvegene når det gjelder drift og vedlikehold, må komme i form 
av økte statlige overføringer av frie midler eller ending i prioritering internt i fylkeskommunen. Når 
det gjelder de økonomiske rammene for investering, må det tas hensyn til fylkeskommunens 
samlede låneopptak og gjeldende politikk om dette. Låneopptak belaster fylkeskommunens 
driftsøkonomi og med det de frie inntektene.  

Med tanke på medfinansiering kan det for eksempel ved etablering av gang- og sykkelveg langs 
veg med lavere funksjonsklasse, vurderes en strategi om at dette forutsetter en vesentlig 
kommunal medfinansiering. 
Et generelt element ved medfinansiering av prosjekter er at det øker kost – nytte effekten for 
fylkeskommunens investering og da implisitt kan bli betraktet som et prioriteringskriterium. 
Omvendt anbefales det ikke at forskuttering benyttes som prioriteringskriterium, men at det kun 
åpnes for forskuttering av prosjekter som allerede er prioritert innenfor handlingsprogrammets 
kommende fireårsperiode. Da blir forskuttering kun et spørsmål om tidligere iverksetting av et 
allerede prioritert prosjekt.  

Brukerfinansiering eller bompenge leverer i gjelde periode en høy andel av midler til 
Investeringsprogrammet slik utbygging på bompengefinansierte prosjektstrekninger her gir et 
avgjørende løft i standard og linjeføring og er av stor betydning for utviklingen i berørte regioner. 
Imidlertid binder bompengeprosjektene også opp vesentlige fylkeskommunale midler med en 
fylkeskommunal andel av investeringskostnad varierende fra om lag 20 - 50 %.   
Det bør i sammenhengen bemerkes at bompenge også kan være med til å finansiere etablering av 
gang- sykkelveg. Dette enten ved etablering av gang- og sykkelveg i sammenheng med vanlige 
bompengeprosjekter utenfor byområde eller ved bompengepakker i forbindelse med bomring i 
byområde.  
 
     

12.1 Handlingsprogram og årlige budsjettprosesser 

Delstrategien for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-årige 
handlingsprogram for fylkesveger med årlig rullering. Handlingsprogrammet har til formål å 
operasjonalisere de overordnede økonomiske rammer og føringer som kommuniseres via fylkets 
økonomiplan.  
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  INVESTERINGER  

13.1 Investeringsprosjekter 

Trøndelag fylkeskommune har høy investeringsaktivitet innenfor vegområdet. Dette er primært en 
følge av allerede vedtatte investeringsforpliktelser knyttet til bomvegprosjektene Fv. 17 prosjektet, 
Fosenvegene, Fv. 714 Laksevegen, Miljøpakke Trondheim og Fv. 704 Sandmoen – Tulluan. Disse 
store igangsatte investeringsprosjekt som vil binde opp midler i årevis fremover.  

Når det kommer til strategi for fremtiden er det flere utfordringer som må hensyntas. 

• Fylkesvegnettet er i stadig forfall. Med dagens bevilgningsnivå til vedlikehold er forfallet 
eskalerende.  

• Personbiltrafikken og næringstrafikken øker, særlig på de regionale fylkesvegene. Dette 
gjør at standardetterslepet blir mer fremtredende, noe som blir enda mer gjeldende etter 
hvert som godstrafikken øker.  

Det er altså behov for å både ta igjen vedlikeholdsetterslep og ta igjen standardetterslep. På lang 
sikt er det derfor ikke dekkende kun å ha som strategi å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Når det 
kommer til valg av strategi kan denne beskrives på følgende tre nivåer: 

• Punktvis utbedring kombinert med fornying (Fornyingsprogram – omtales avsnitt 13.2) 
o Gjenoppretting av eksisterende veg 
o Fortsatt en del standardbrudd 
o Punktvise forbedringer 

• Strekningsvis utbedring med oppgradering til dagens standard (omtales avsnitt 13.2) 
o «Fornyingsprogram 2.0» samtidig breddeutvider og øvrige forbedringer. Krever 

med stor sannsynlighet omregulering. 
o Marginalt med standardbrudd 
o I hovedsak tiltak langs eksisterende veg 

• Nybygging 
o Håndboksstandard (tilnærmet) tilpasset fremtidens behov 
o Utvikling av egne innovative løsninger i tillegg håndbokstandard. (Denne setninga 

er innarbeidet i tråd med vedtak i fylkestingsak 66/18) 

I et ideelt beslutningsgrunnlag for en strekning blir alle tre alternativer vurdert. Videre vil ikke det 
ene alternativet på en delstrekning utelukke noen av de andre på øvrige delstrekninger. Poenget er 
at hele strekninger må vurderes i større grad. 

På kort sikt må de store prosjektene man har igangsatt fullføres og i øvrig primært satses på 
fornying av vegnettet. Det vises for øvrig til omtale i avsnitt 13.2 om det ved fornyingsstrekninger 
skal ta med breddeutvidelse og øvrige standardheving.  

På lengere sikt er det langs eksisterende traseer mange strekninger som er aktuelle for 
utbedringsprosjekt. Stort sett alle vege med funksjonsklasse B kan være aktuelle for dette, om de 
ikke allerede er en del av pågående utbyggingsprosjekter. 
For noen av disse potensielle utbyggingsprosjekter kan det om grunnlaget er til stede, være aktuelt 
med fremtidig etablering av nye bompengeprosjekter. Mulighetsrommet i utbyggingsstandard og 
trasevalg må forventes å være vesentlig forskjellig om det er tale om et bompengeprosjekt eller et 
utbyggingsprosjekt finansiert med rene fylkeskommunale midler. Dette kan vel også kun betraktes 
som rimelig i og med brukerne betaler en vesentlig andel om det er tale om et bompengeprosjekt.    
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Det pågår i Trøndelag allerede utredning av et par mulige nye bomvegprosjekter. 
De pågående fylkeskommunale bompengeprosjekter har som tidligere omtalt en fylkeskommunal 
andel av investeringskostnad som varierer fra om lag 20 - 50 %. 
Det kan betraktes som en rimelig fordeling om fylkeskommunen og brukerne deler finansieringen 
ved at begge parter leverer 50 %. Imidlertid må man forholde seg til, at ved slik fordeling er 
fylkeskommunen begrenset i muligheten til å etablere flere bompengeprosjekter eller mer vanlige 
prosjekter i og med fylkeskommunens ramme for egne investeringsmidler må betraktes som 
konstant.  
Sagt på annen måte vil de fylkeskommunale investeringsmidler blir brukt mer konsentrert via noen 
få prosjekter ved en andel på 50 % enn om den fylkeskommunale andel i et bompengeprosjekt 
f.eks. er på 25 % som det er tilfellet for Fosenvegene. 
 
Det anbefales at fylkeskommunen bidra ved utvikling av, og gjør bruk av effektive verktøy for 
samfunnsøkonomiske analyser som del av grunnlaget ved prioritering av prosjekter samt portefølje 
prioritering. Utredningens omfang og grundighet kan tilpasses prosjektets størrelse, men kost – 
nytte vurdering bør være fast del av en prosjektvurdering. 
De samfunnsøkonomiske analysene gir grunnlag for å kunne prioritere den innsatsen som gir best 
lønnsomhet samlet sett, samt tallfeste kostnaden ved å gjøre andre prioriteringer. Andre hensyn 
enn lønnsomhet kan også vektlegges. 
 

13.2 Fornyingsprogram 

Fornying er definert som det å ta igjen vedlikeholdsetterslep samtidig som det skjer en 
standardheving utover den opprinnelige for å oppfylle krav som gjelder i dag, men som ikke gjaldt 
på det tidspunkt vegkonstruksjonen ble bygget. Det vises til kapittel 7.1 for forskjellen mellom 
standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. 
Tiltakene i fornyingsprogrammet må ha et element av oppgradering i seg for å kunne finansieres 
av investeringsmidler i og med det er lånte midler. 

I Nord-Trøndelag har det i flere år vært en satsning på fornying av fylkesvegnettet. Satsningen har 
vært rettet mot tiltaksstrekninger hvor hensikten har vært som følger:  

• Fjerne etterslepet på drenering, stikkrenner, kummer, rekkverk, bruvedlikehold o.l. i minst 
10 år fremover.  

• Øke bæreevne på svake partier og fornye vegdekke, inkludert slitelag asfalt.  
• Trafikksikkerhetstiltak som siktutbedring, vegetasjonsrydding, fjerning av sidehinder som 

utstikkende fjellnabber, stolper nær vegen, utslaking av vegskråninger o.l.  

Følgende har ikke blitt endret:  

• Linjeføring, kurvatur, avkjørsler  
• Vegbredde  
• Telehiv (med unntak der det skiftes stikkrenner) 

I Sør-Trøndelag ble det opprettet et fornyingsprogram i 2016. Dette ble delt inn i følgende: 

• Vegfundament og dekke  
o Strekningstiltak særlig sett i sammenheng med asfaltprogrammet. Ikke inkludert 

slitelag asfalt. Fokus på grøft- og drensarbeid, stikkrenner, nytt bærelag asfalt, og 
gjenopprettet vegbredde.  

• Rekkverk og miljøtiltak 
o Hittil kun rekkverksstrekninger, i utgangspunktet nysetting.  

• Bru og fergekai 
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o Sett i sammenheng med vedlikeholdsprogram  
• Tunnel 

o Fornying av tunnelobjekter utenom tunnelsikkerhetsforskrift  

Satsningen gjennom fornyingsprogrammer som nå pågår, har hatt god effekt og er positivt mottatt 
generelt.  

 
Det anbefales at satsningen på fornying videreføres gjennom å dra med det beste fra begge 
fornyingsprogrammene fra de tidligere fylker. Det blir i den endelige vegstrategi nærmere 
beskrevet hvordan programmet anbefales innrettet.  
Et utgangspunkt kan være, på det som gjelder vegfundament og dekke, å gjøre utbredt bruk av 
strekningstenkning ved å fokusere på skifte av stikkrenner, grøftutbedring, utbedring av 
sideterreng, rekkverksutbedring, skilting, tiltak på mindre bruer som inngår i prosjektstrekningen, 
forsterking og dekkelegging unntatt slitelag. Det er da viktig at fornyingsprogrammet sees i 
sammenheng med (asfalt)vedlikehold.  
Det bør vurderes om fornyingsprogrammet skal inkludere breddeutvidelse og kurveutbedringer 
m.m. for å oppnå mål for standardklasse som det legges opp til i vegstrategien jf. kap. 5. Dette vil 
imidlertid ofte føre til behov for regulering og dermed være mer tidkrevende. Fordelen med 
fornyingsprogrammet har til nå vært at det har vært tiltak som har blitt igangsatt forholdsvis raskt 
uten vesentlig planlegging.  

Men det er grunn til å vurdere om målet med fornyingsprogrammet også fremadrettet er det 
riktige uansett funksjonsklasse for vegen som det gjøres tiltak på. Som beskrevet er det som skjer 
i dag, at vegene forsterkes og opprinnelig vegbredde gjenopprettes. I kapittel 5 sies noe om mål 
for standardklasse for de ulike funksjonsklassene. Det må derfor vurderes om 
fornyingsprogrammet i større grad tilpasse seg de målene for standardklasse som settes iht. 
kapittel 5, særlig når det gjelder B-veger. Man har da primært to muligheter:  

• Fornyingsprogram slik det er i dag  
• Fornyingsprogram 2.0, som inkluderer breddeutvidelser, kurveutbedring m.m.   

Anbefalingen er at fornyingsprogrammet i hovedsak rettes mot de viktigste transportårene (B-
veger) i det som kan betegnes som en versjon 2.0. 
Samtidig er det et stort behov for fornying på veger med lavere funksjonsklasse. Det bør derfor 
vurderes om en mindre andel (eks. 10-20%) av fornyingsprogrammet skal rettes mot disse 
vegene, og da primært etter modellen for fornyingsprogram i tidligere Sør-Trøndelag. 

Bru, fergekai og tunnel videreføres som fornyingsprogram med fokus på kritiske tiltak, tiltak etter 
inspeksjoner og å istandsette til dagens standardkrav samtidig som man tar igjen 
vedlikeholdsetterslep.  

  

13.2.1  Fornyingsprogram bruer 

Hovedutfordringer med bruer er, i tillegg til det generelt gjeldende vedlikeholdsetterslep med 
kostnadskrevende vedlikehold eller erstatning av gamle objekt, ønsket om økt utnyttelse av 
vegnettet gjennom større og tyngre lastebiler (60 tonn totalvekt). Ikke alle bruer er beregnet til å 
tåle dette, og det er således ofte bruer i vegnettet som utgjør en flaskehals. 
Som en del av fornyingsstrategien de kommende år vil det i vegstrategien bli vurdert nærmere å 
rette fokus på strekninger og punkter som hindrer næringstrafikken.  

Det er samtidig kjent at et vesentlig antall brukulverter av stål som er bygget på 60- og 70-tallet 
er i ferd med å ruste. Det eksisterer dermed et stort behov for tiltak på området, primært i form av 
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å skifte ut disse rørene med nye. Denne type tiltak vurderes å kunne gjøres mest kostnadseffektivt 
i en form for pakke der flere tiltak av samme karakter utføres i sammenheng samt med størst 
mulig standardisering. Slik pakke kan være en del av fornyingsprogrammet for bru.  

Strategien for fornyingsprogram bruer vil inkludere følgende anbefalinger:  

• Langtidsstrategi 
o Så langt som rimelig mulig prioriter å foreta preventivt vedlikehold av 

brukonstruksjoner før tiltakene regnes som korrektivt vedlikehold. Preventivt 
vedlikehold er svært økonomisk lønnsomt, da tiltaket griper inn før omfanget blir 
stort og det forekommer skader som påvirker levetid/bæreevne. 

o Ivareta brukapitalen ved å gripe inn med bruvedlikeholdet før en risikerer at 
bæreevnen reduseres som følge av degradering 

• Fornyingsstrategi på kort sikt 
o Fjern nedgravde korrugerte stålrørskulverter med vanngjennomløp fra brumassen 

– som tiltakspakker 
o Fjern rieberelementbruer fra brumassen 
o Akutt korrektivt vedlikehold må prioriteres foran preventivt vedlikehold for å 

redusere det totale risikobilde på vegnettet. 
o Fjerne flaskehalser på vegnettet iht. prioriteringslista. (Bruer med smal vegbredde) 

• Strekningsvise tiltak 
o Forbedre trafikksikkerheten primært på de prioriterte vegstrekningene ved å 

oppgradere vegrekkverk og brurekkverk, med overgangsrekkverk. 

Det anbefales ikke konsekvent å prioritere utskifting av bruer strekningsvis. Fornying av bruer bør 
prioriteres basert på bruenes tilstand, skadeutvikling og deres respektive konsekvenser for 
fremkommelighet og trafikksikkerhet.  

 

13.3 Forsterke grusveger til 10 tonn med asfalt 

I Nord- Trøndelag har det pågått et prosjekt med å forsterke grusveger til 10 tonn med asfalt, som 
et ledd i en generell strategi for standardheving av fylkesvegnettet.  

Tiltakene i forsterkningsprogrammet har delvis være betalt med vedlikeholdsmidler og delvis med 
investeringsmidler. Kostnadene per km har variert betydelig, og det er foretatt ulike tilpasninger 
mellom tilgjengelige budsjett og antall km veg som er asfaltert. Erfaring fra forsterkningstiltakene 
tilsier at asfaltering av grusveier i snitt koster ca. 2000-4000 kr per meter.  

I hele Trøndelag gjenstår ca. 1050 km fylkesveg med grusdekke. Total kostnad for asfaltering av 
dette er derfor anslått til 2, 625 milliarder kroner.  

Et asfaltdekke har en levetid på 15 år og et nytt asfaltlag koster ca. 700 000 per kilometer. Det 
betyr at asfaltering av gjenstående 1050 km grusveg vil øke behov for vedlikehold av asfaltdekker 
med 50 mill. per år.  

For å opprettholde tilfredsstillende framkommelighet anbefales det heller å sette fokus på jevnlig 
vedlikehold av grusveier, framfor asfaltering av alle fylkesveger. 
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Figur 12 Kommunevis prosentvis fordeling av grus og asfalt på fylkesveger i Trøndelag 

Et grusdekke består av mekanisk stabilisert grus (knust fjell eller knust grus) Valg av dekketype 
har en rekke konsekvenser for trafikant, nabo og vegholder. Valget av dekketype må også 
vurderes i forhold til mulige innvirkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Et godt grusdekke 
skal med et normalt vedlikehold gi rimelig gode kjøreforhold hele året uten dannelse av vaskebrett, 
slaghull og store spor. Konsekvensene for fremkommelighet og drifts- og vedlikeholdskostnader 
kan bli sterkt påvirket av klimaet, særlig i områder hvor nedbøren øker og hvor antall fryse-
/tinesykluser øker.  

Vedlikehold av et asfaltdekke som er krakelert og gått i oppløsning som følge av dårlig oppbygning 
av vegkroppen er dyrere enn å tilføre og høvle ut grus på en grusveg. Ved ødelagt asfaltdekke må 
man reasfaltere vegen. På grunn av vedlikeholdskostnader av asfaltveger, kan en anbefaling være 
at veger med ÅDT under 300 forblir grusveier. I nordre del av Trøndelag gjenstår det 3,5 km 
grusveg med ÅDT over 300, mens i søndre delen gjenstår 86,5 km.  
 
Arbeidet med å øke andelen fylkesveger med fastdekke skal fortsette, basert på et helhetlig 
sett av prioriteringskriterier. (Denne setninga er innarbeidet i tråd med vedtak i fylkestingsak 
66/18) 

13.4 Tilbud til gående og syklende 

Det har vært et mål i hele Trøndelag å legge til rette for sikker skoleveg. Satsing på bygging av 
gang- og sykkelveger de nærmeste 2 og 4 kilometerne til skolene har vært høyt prioritert. Likevel 
mangler fortsatt tilbud som er sikre og føles trygge ved mange skoler. 

Den nasjonale sykkelstrategien har som hovedmål at sykling skal utgjøre 8 prosent av alle reiser 
innen 2023. Dette tilsvarer 7,8 prosent årlig vekst i antall sykkelturer på landsbasis. 

Den første nasjonale gåstrategien for den samme perioden mangler konkrete mål for antall gåturer 
samlet sett, men har et mål hvor andel personer som gjennomfører en hel reise til fots skal øke til 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %
A
gd

en
es

B
ju

gn
Fl

at
an

ge
r

Fo
sn

es
Fr

os
ta

Fr
øy

a
G

ro
ng

H
em

ne
H

itr
a

H
ol

tå
le

n
H

øy
la

nd
et

In
de

rø
y

In
dr

e 
Fo

se
n

K
læ

bu
Le

ka
Le

va
ng

er
Li

er
ne

M
al

vi
k

M
el

da
l

M
el

hu
s

M
er

åk
er

M
id

tr
e 

G
au

ld
al

N
am

da
ls

ei
d

N
am

so
s

N
am

ss
ko

ga
n

N
æ

rø
y

O
pp

da
l

O
rk

da
l

O
se

n
O

ve
rh

al
la

R
en

ne
bu

R
oa

n
R

ør
os

R
øy

rv
ik

S
el

bu
S
ka

un
S
ni

llf
jo

rd
S
nå

sa
S
te

in
kj

er
S
tj

ør
da

l
Tr

on
dh

ei
m

Ty
da

l
V
er

da
l

V
er

ra
n

V
ik

na
Ø

rl
an

d
Å
fj
or

d

Dekketypen på fylkesveger i kommunene i 
Trøndelag

km grus km asfalt



32 

 

halvparten av befolkningen. Dette tilsvarer minst 3,4 prosent vekst i gåturer hvert år fram mot 
2023. Dette er ambisiøse mål som krever tilrettelegging. 

Handlingsprogram for Statens vegvesen for perioden 2018 – 2023 (2029) er det satt av 
planleggingsmidler til «Sykkelbyer» i Trøndelag.  Det er forutsettes at de statlige midlene skal 
være et bidrag i en samfinansiering med fylkeskommune og kommuner. For å få løst ut disse 
midlene, kreves derfor aktiv sykkelsatsing i fylket. 

Satsing på sykkel på pendlerstrekninger som gir redusert bilbruk, vil også være bidrag til å nå 
nasjonale og regionale mål om redusert utslipp av klimagasser. At stadig flere kjøper el-sykkel gjør 
arbeidspendling på sykkel over lengre strekninger mer aktuelt enn tidligere. Dette vil også kreve 
tilrettelegging av infrastrukturen.  

Fysisk tilrettelegging for mer sykling og gåing er tiltak i strategien om styrket folkehelsearbeid. Det 
kan dokumenteres betydelig helsegevinst i mer fysisk aktivitet. 

God drift og vedlikehold i tilknytning til gange og sykkel er viktig for at tilbudet skal brukes 
optimalt.  

13.4.1  Vurdering av løsninger - pilotprosjekt 

Det er et tydelige politisk signal også regionalt om prioritering av gang- og sykkelveg. For å få 
bygd mest mulig gang- og sykkelveg, er det i Trøndelag bl.a. ved finansiering av pilotprosjekter 
gitt tydelige signaler om å prøve ut andre og enklere løsninger enn de som følger Statens 
vegvesens håndbok N100 «Veg og gateutforming». 

Å etablere gang- og sykkelveger langs lange vegstrekninger er svært kostnadskrevende. Et 
tverrfaglig samarbeid mellom miljøene innen friluftsliv, turisme, folkehelse, idrett og samferdsel 
kan gjøre det lettere å legge til rette for at alternative traséer som ikke alltid er parallell med 
vegkanten av en svært trafikkert veg, blir den foretrukne gå- eller sykkelruta. Det er ønskelig å 
kunne vurdere slike mulige alternative traséer i hele fylket. For å finne gode samarbeidsformer og 
løsninger kan det være aktuelt å søke om statlige midler for å få etablere pilotprosjekt. 

Utvikling av pilotprosjekt vil gi nyttige erfaringer for framtidige valg av løsninger. Det kan også 
være nyttig å se på erfaringer fra andre land.  

Noen eksempler på avvik fra håndbøkene som kan gi «mer veg for pengene»: 

• Utvidet skulder (ensidig og tosidig) 
• 2 - 1 veg (se figur 12) 
• Bare belysning 
• Smalere bredde på gang- og sykkelvegen 
• Grusdekke istedenfor asfalt 
• Redusert vegoverbygning 
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Figur 13 : En «2 minus 1 veg» er en veg som visuelt bare har et kjørefelt, men med trafikk i begge retninger. 
Begge sider av kjørefeltet er avgrenset av brede vegskuldre som er merket med stiplede og brede kantstriper. 
De brede vegskuldrene fungere primært som ferdselsareal for myke trafikanter, men også som areal når 
motgående trafikk skal passere hverandre. 
 
Fravik fra standardene kan gi ulemper i forhold til både risiko og drift. Sparte investeringskostnader 
må ses i sammenheng med eventuelt økte driftskostnader. Men et kostnadsgjerrig og ikke helt 
standardisert tilbud er bedre enn ingen tilbud. 

Ved pilotprosjekter er det viktig at det gjøres oppfølgning og evaluering slik objektive vurderinger 
ligger til grunn for anbefalingen videre.   

Hvilke kriterier som skal leggs til grunn for valg av løsninger og prioriteringer vil bearbeides fram 
mot endelig forslag til delstrategi for veg.  
Element som inngår i vurderingene vil være: 

• Stedlige forhold som terreng 
• trafikkforhold, andel barn- og unge, plassering av boligområder og skoler og arbeidsplasser. 
• Tilliggende systemløsning for gang og sykkel. Systemskifter øker risikoen og kan bidra til at et 

tilrettelagt tilbud velges bort. 
• Kryssløsninger og øvrig kryssingsbehov 
• Andel tungtrafikk på strekningen 
• Vinterdrift 
• Prinsipp om balansert utvikling av Trøndelag  

13.5 Byutvikling og avtaler med staten  

Trafikkutfordringene befolkningsveksten gir i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil skape 
miljøproblemer og det vil ikke være plass på vegene. I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 
viderefører regjeringen målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet for persontransport med bil»). 

Det er viktig å se sammenhengen mellom hvor det bygges boliger, legges til rette for 
arbeidsplasser og hvor transporten havner. Nasjonalt er det ønsket en miljøvennlig byutvikling.  

Ansvaret for transportpolitiske virkemidler i by er delt mellom staten, fylkeskommunene og 
kommunene. Fylkeskommunene og kommunene har i dag ansvaret for lokal kollektivtransport 
(unntatt jernbane), investeringer i fylkesvegnett og kommunalt vegnett, arealbruk, køprising og 
parkeringspolitikk. Statens innsats består av utvikling av infrastruktur for jernbane og kjøp av 
togtjenester, investeringer i riksveger og midler innenfor programområdene, opplegg for 
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brukerbetaling (som forutsetter lokal tilslutning) samt midler gjennom Belønningsordningen. Denne 
delingen av ansvar stiller store krav til koordinering for å oppnå helhetlige transportpolitiske 
løsninger. Virkemidlene har størst effekt om de inngår og realiseres innenfor en samlet 
tiltakspakke.  

For å påvirke til dette har statens gjort avtaler med noen kommuner og fylkeskommuner blant 
annet gjennom miljøpakken for Trondheim. Men i Trøndelag er det også interessant å vurdere flere 
mulige samarbeidsmuligheter med staten. Byene på Innherred ligger på rekke og rad langs 
jernbanen og samarbeid og utvikling mot mer miljøvennlige byer kan gi muligheter for en felles 
byvekstavtale for disse byene. 

  

13.5.1  Miljøpakke Trondheim 

Det er 211,7 km fylkesveg i Trondheim kommune. Av dette er 27,2 km i indre bykjerne.  

Miljøpakken er et samarbeid mellom tre parter der partene blir enige om prioritering av tiltak. I 
St.prp. 85 (2008-2009), kap 5.2, vises det til at «Trondheim kommune og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har gått inn for at ordinære løyvingar til veginvesteringar på dagens kommunale 
og fylkeskommunale vegnett skal inngå som ein del av finansieringsplanen.»  

Det er altså lagt til grunn at det partene brukte på investeringer i eget vegnett i Trondheim i 
2008/2009 skulle inngå i Miljøpakken. For fylkeskommunen sin del innebærer det at det årlige 
bidraget til Miljøpakken rettes mot investeringstiltak på fylkesvegnettet i Trondheim.  

I henhold til St.prp. 172s (Miljøpakke Trondheim trinn 2) skal fylkeskommunen og kommunen 
bidra med 940 mill. 2013-kr i perioden 2010-2024. Justert for prisstigning og tillagt økt mva-bidrag 
bidrar fylkeskommunen med 72,4 mill. til Miljøpakken i 2018.  

Siden St.prp. 85 ble vedtatt i 2009 har det imidlertid blitt en del endrede forutsetninger i 
Miljøpakken. I februar 2016 inngikk Staten ved Statens vegvesen og Jernbaneverket, Trondheim 
kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune bymiljøavtale 2016-2023 for Trondheim. Avtalen er 
geografisk avgrenset til Trondheim kommune. Målet med denne avtalen er at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing («nullvekstmålet»). Regjeringen 
vil integrere areal- og transportpolitikken ytterligere i neste planperiode, og reforhandling av 
bymiljøavtalen for Trondheim i 2018 vil derfor bli i form av en byvekstavtale. Forhandlingene vil 
avklare hvilket geografisk område byvekstavtalen skal omfatte. Det er gjennomført en Byutredning 
for Trondheimsområdet som faglig grunnlag til byvekstforhandlingene. 

For Miljøpakke Trondheim trinn 3 er Prop. 36s til behandling i Stortinget med forventet vedtak før 
sommeren 2018. Trinn 3 omhandler i forhold til trinn 2 primært økning i takster og 
innkrevingsperiode. 

I det videre arbeid med vegstrategi blir det beskrevet strategier for ivaretakelse av vegnettet i 
Trondheim, og fylkeskommunens interesser i byen. Noen aktuelle punkter som bør/kan omtales er: 

• Organisering av Miljøpakkesamarbeidet 
• Finansiering av infrastrukturtiltak på fylkesveg 
• Fornying av vegnett og gang- og sykkelvegnett 
• Drift og vedlikehold av vegnettet 
• Omklassifisering av veger 
• Håndtering av dyrere driftskostnader som følge av Miljøpakketiltak 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b8f149f1b58246b39eb914eb3cf0b460/nn-no/pdfs/prp201220130172000dddpdfs.pdf
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13.5.2  Mulig byvekstavtale for byene på Innherred og andre byer i Trøndelag? 

Byvekstavtalene og Belønningsordningen er avgrenset til de ni største byområdene, og ordningen 
med statlig delfinansiering av kollektivprosjekter er avgrenset til de fire største. I flere mindre 
byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, ventes det en befolkningsvekst som kan gi 
transport- og miljøutfordringer. En samordnet og helhetlig satsing på effektiv og miljøvennlig 
bytransport og arealbruk er derfor viktig også i disse byområdene. I noen mindre byområder kan 
lokale forhold som bystruktur, befolkningsgrunnlag og transportvekst tilsi at man bør planlegge 
bypakkene ut fra et nullvekstmål for persontransport med bil.  

Byene Steinkjer, Verdal og Levanger utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, og det er en 
omfattende pendling mellom disse byene.  Trønderbanen har stoppested og tilknytning sentralt i 
alle byene, mens E6 er lagt utenom Levanger og Verdal. I Steinkjer ble ny E6 gjennom byen 
ferdigstilt i 2005. Det er planlagt betydelige investeringer i veg og jernbane langs denne 
strekningen i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2018- 2022. Det er viktig at byenes 
utvikling ses i tett sammenheng med samferdselsinvesteringene på riksveg og jernbane på 
Innherred. 

Nord - Trøndelag fylkeskommune fikk etter søknad til Miljødirektoratet klimasatsmidler i 2017 for å 
komme i gang med prosjektet «Innherredsbyen». I tillegg til at prosjektet kan gi en varlig 
kvalitets- og kompetanseheving for mer klimavennlig areal- og transportutvikling, kan det også 
være et grunnlag for en framtidig avtale med staten.  

Fylkets engasjement i miljøpakken for Trondheim og eventuelle andre byvekstavtaler, kan gi 
erfaringer for tilsvarende arbeid i andre deler av fylket. 

 

13.6 Veglys  

Veg- og gatelys er et viktig trafikksikkerhetstiltak. I tillegg bidrar gatelys langs det offentlige 
vegnettet til å bedre trivsel og trygghet for trafikantene. Veglys betyr mye for trafikksikkerhet, 
trygghetsfølelse og trivsel. 

Imidlertid er det store kostnader ved etablering, drift og vedlikehold av veglysanlegg.  Det er 
derfor nødvendig å sette klare kriterier for etablering av nye anlegg langs fylkesveg. Disse 
kriteriene bør også legges til grunn for overtakelse av veglysanlegg fra kommunene. 

I Trøndelag drifter og vedlikeholder fylket til sammen 7378 lyspunkt langs fylkesveg, 3710 av disse 
er i gamle Sør-Trøndelag og 3668 i nord. I nord er fordelinga for de ulike funksjonsklassen som 
følger: 

60 % langs funksjonsklasse B og C: 1259 punkt i funksjonsklasse B og 2154 lyspunkt i 
funksjonsklasse C. 
26 % (221 lyspunkter) er langs funksjonsklasse D og 12 % (34 lyspunkter) langs funksjonsklasse E 

Det har vært ulike praksis med hensyn til eierforhold og drift av gatelys i de to Trøndelagsfylkene:  

Sør-Trøndelag hadde ikke tatt over veglys, men har gitt driftstilskudd til kommuner for drift og 
vedlikehold av veglys på B, C-, D- veger. Det er vedtatt at grunnlaget for overtakelse av veglys 
som skal overtas, skal være vurdert i forhold til følgende kriterier: 

• Vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning 
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• Årsdøgntrafikk over 1500. Nærmere sikkerhetsmessig vurdering der trafikken er under 
1500 ÅDT 

• Vurdere fravær av belysning 
• Forutsetning at anlegg som overtas har en standard i henhold til Statens vegvesens 

håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatelys» 

I nord har fylkeskommunen tatt over eier- og driftsansvaret for veglysanlegg langs B- og C veier, 
men har ikke tatt over veglys langs D- og E veger. 

For et samlet Trøndelag foreslås at ansvaret for drift og vedlikehold av veglysanlegg langs D- og E-
veger videreføres inntil de samlede drifts- og vedlikeholdsutfordringene innenfor fylkesvegnettet er 
klarlagt. 

Men det er behov for et felles sett av kriterier og prinsipper i det videre arbeid med veglys. 
følgende kriterier foreslås: 

1. Skole => TRFK skal drifte veglys på fylkesveg i funksjonsklasse B, nærmere skole enn 2,0 
km  

2. ÅDT => TRFK skal drifte veglys på fylkesveg i funksjonsklasse B med ÅDT over 1500. Det 
skal foretas en nærmere sikkerhetsmessig vurdering der trafikken er under 1500 ÅDT. 

3. TRFK skal drifte veglys på fylkesveg i funksjonsklasse C og D dersom ikke andre kriterier 
overstyrer dette. Her skal fravær av belysning vurderes og hva som er av vesentlig 
trafikksikkerhetsmessig betydning. 

4. Tunnel => TRFK skal drifte lys i tunneler på fylkesveger 
5. Fergekaier => TRFK skal drifte lys på fergekaier/oppstillingsplasser  
6. Lys i kryss mellom riksveg og fylkesveg der det er lys på hovedveg, driftes av staten som 

hovedveg 
7. Bruer uten tilstøtende veglys => Det er ikke behov for veglys på bruer uten lys på 

tilstøtende veg. 
8. Det forutsettes at anlegg som overtas har en standard i henhold til statens vegvesens 

håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatelys» 
9. Det skal vurderes bruk av LED-lys, nattestyring, bevegelsesstyring og ny teknologi hver 

gang et lysanlegg rehabiliteres og ved nybygging.  

Overtagelse av kommunale anlegg. Ved overtagelse av anlegg fra kommunen må det etableres 
egne målere/egne skap og eventuelt dele opp eksisterende anlegg. Etablering av måler/skap koster 
minimum 100 000 kr. pr målepunkt. Det må anslagsvis skiftes 137 skap langs veger med ÅDT over 
1500, dette gir en totalkostnad på 14 millioner kr. 

Utskifting/bygging av nytt anlegg: Mange lysanlegg er gamle og moden for utskifting på grunn 
av manglende vedlikehold. Hvis man antar teknisk levetid på 30 år bør det avsettes midler hvert år 
til utskifting av gamle anlegg.  

Ved etablering av nye veglysanlegg langs fylkesveg legges det til grunn at nye og strømsparende 
anlegg brukes. 

 
Overtakelse av kommunale veglysanlegg bør begrenses til lysanlegg langs veger med 
funksjonsklasse B og C og: 

• Der ÅDT > 1500 kjøretøy/døgn  
• Innenfor en avstand fra skole på 2 kilometer 

Egen måler må være montert før overtagelse og anlegget må være i god teknisk stand. Anleggene 
som tidligere er vedtatt overført fra kommune til fylkeskommune må være satt i god stand innen 
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en rimelig frist før anleggene overtas. Dersom ikke fristen overholdes opphører det 
fylkeskommunale tilskuddet til anlegget. 

Det må lages en plan som synliggjør kostnader med overtakelse, drift, vedlikehold og mulig 
gjennomføring i forhold til økonomi og tid.  

For nye gang- og sykkelveger kan veglys utelates dersom det er lav gang- og sykkelandel. 

 

13.7 Kontraktsstrategi  

Kontraktsstrategi omfatter valg av anskaffelsesprosedyre, inndeling i kontrakter 
og entrepriser, entrepriseform, tildelingskriterier mv. Mange forhold bør vurderes og tas hensyn til 
for å velges en hensiktsmessig og målrettet kontraktsstrategi. 
Det bør alltid tas hensyn til effektiv gjennomføring med vekt på HMS, økonomi, fremdrift, kvalitet, 
miljø, risikofordeling, markedsituasjonen og samlet ressursutnyttelse. 
Følgende bør vektlegges og tas hensyn til når det skal fastlegges en målrettet og helhetlig 
kontraktsstrategi for et prosjekt: 

• Inndeling i kontrakter 
• Anskaffelsesprosedyrer 
• Valg av entrepriseform 
• Kvalifikasjons- og tildelingskriterier 
• Valg av kontraktstype 

 

Entrepriseformen har typisk vært utførselsentreprise eller totalentreprise, hvor henholdsvis 
byggherre har ansvar for prosjektering og entreprenør ansvar for utførelse kontra at entreprenøren 
har forpliktelse både for prosjektering og utførelse. 
Samspillkontrakter hvor man legger opp til et nært samarbeid mellom partene, har bl.a. til formål 
at man dra nytte av både byggherre og entreprenørens kompetanse. Partene har gjerne ulik 
kompetanse og erfaring. Samlet kan dette medføre at man får et bedre produkt til en lavere 
kostnad enn hva som ville vært tilfelle ved bruk av andre kontraktsformer. Målsetningen er at 
begge parter skal jobbe mot et slikt felles mål, nemlig et best mulig bygg til en lavest mulig 
kostnad. For at man skal kunne oppnå dette må kontrakten utformes slik at både byggherren og 
entreprenøren tjener på at dette målet oppnås. 

Valg av rette kontraktsstrategi for det enkelte prosjekt er viktig og vil fremadrettet ha økt fokus og 
omhandles nærmere i endelig vegstrategi.   

 

13.8  Organisering og prinsipper for investeringsbeslutninger 

Som prinsipper for investeringsbeslutning for vegprosjekter anbefales at dette gjøres i minimum to 
trinns. Dette via et skille mellom planlegging og utbygging ved å ha et eget planleggingsprogram 
og et eget Investeringsprogram / byggeprogram med vedtatt prosjekter (figur 13). 
Planleggingsprogrammet setter opp med de prosjekt som er vedtatt planlagt i perioden mens 
Investeringsprogrammet / byggeprogram settes opp med de prosjekter som er vedtatt for 
realisering. I tillegg til prosjekter og fornyingsprogram vil Investeringsprogrammet vise avsetning 
av planmidler og ramme for uspesifisert poster. Investeringsprogrammet vil da synliggjøre og angi 
ramme for hele investeringsporteføljen inkl. planmidler, uspesifiserte poster og bufferavsetting. 
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Skillet mellom planlegging og bygging tydeliggjøres ved å ha et eget planleggingsprogram og 
et eget byggeprogram. Det blir enklere å kommunisere beslutningene og forskjell i betydning 
av politisk vedtak i forhold til om et prosjekt er vedtatt planlagt eller vedtatt for utbygging. 
Et særskilt planleggingsprogram vil også signalisere viktigheten av fokus på 
planleggingsfasen i et prosjekt. Store deler av kostnadene i et prosjekt bindes opp gjennom 
løsningsvalg som gjøres i denne fase. 
Planleggingsfasen for hvert enkelt prosjekt skal avdekke forhold som er viktige for prosjektets 
måloppnåelse, løsningsvalg, kostnader, fremdrift, kvalitet og gjennomføringsstrategi.  
Utgangspunktet for planleggingen vil typisk være aktuelle håndbøker i Statens vegvesen, men det 
er viktig at bruk av normalene praktiseres på en fleksibel måte, slik at ressursene nyttes best 
mulig. Infrastrukturprosjekter er ulike når det gjelder geografisk beliggenhet, kapasitetsbehov, 
utforming og hastighetsprofil mv. Dette gjør det hensiktsmessig med en fleksibel bruk av 
standarder og normaler slik at den endelige løsningen er tilpasset behovene. Dette slik det oppnås 
effektive løsninger både med tanke på nytte og kostnad. Det skal således for hvert prosjekt på et 
tidlig tidspunkt vurderes hvilke valgmuligheter man har i prosjektet. Dette kan gå på aktuelle 
løsninger og standardvalg, samt hva de ulike alternativer får av konsekvenser for sikkerhet, 
fremkommelighet, usikkerhetsbildet, prosjektkostnad og fremtidige drifts- og 
vedlikeholdskostnader etc. 
Som utgangspunkt må planleggingsfasen for hvert enkelt prosjekt gjennomføres frem til et 
planleggingsnivå som gir grunnlag for et kostnadsoverslag med en nøyaktighet på +/- 10 % 
(reguleringsplan/konkurransegrunnlag). Dette i og med det som utgangspunktet er kravet, for at 
et prosjekt kan betegnes som «moden» for byggebeslutning i Investeringsprogrammet. 
For kompliserte og potensielt store prosjekter med lite eksisterende planleggingsgrunnlag 
anbefales utredning av disse ved forprosjekt med alternativanalyse for å avklare 
konseptalternativer og anslå kostnadsbildet før det evt. blir sendt til full planlegging. 
 
Det anbefales at investeringsbeslutninger som hovedregel tas i forbindelse med den årlige 
revidering av fylkets handlingsprogram. Ved ekstraordinære behov kan enkeltprosjekter vedtas 
underveis. Ved å samle investeringsbeslutningene ved den årlige revidering av 
handlingsprogrammet sikres det mulighet for objektiv prioritering mellom prosjektene. Ved 
suksessive investeringsbeslutninger vanskeliggjøres denne prioritering.  
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Figur 14 Forenklet oversikt over faser i beslutningsprosess for investeringsprosjekter.  

 

 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Kostnadene til drift og vedlikehold dekkes av de tildelte statlige rammene og ikke ved låneopptak. 
Vedlikehold utføres for å holde en viss standard på vegen og for å opprettholde vegkapitalen så 
langt det lar seg gjøre. Drift som snøbrøyting, strøing og renhold utføres for å ivareta 
trafikksikkerhet og framkommelighet, men tiltakene tilfører ikke selve vegkapitalen mer verdi. 
 
Vinterdriftoppgavene som brøyting og strøing prioriteres. Dette fører til at sommerdrift og 
vedlikehold på områder som for eksempel stikkrenner, grøfter og vegdekker, blir gjort i mindre 
omfang enn nødvendig for å forhindre forfall i år med dyre og krevende vintre.  
 
Med en slik prioritering får vi et stadig økende vedlikeholdsetterslep som forringer vegkapitalen. 

Arbeidene på vegnettet utfører av entreprenører som har vunnet kontraktene etter anbud i regi av 
Statens vegvesen. Det lyses ut flere typer kontrakter av ulike størrelser, innhold og varighet. Noen 
av anbudene er lyst ut felles for både riks- og fylkesvegene, mens andre er reine fylkesveganbud. 

Det hastet med å utarbeide konkurransegrunnlag for nye drift- og vedlikeholdskontrakter. Derfor 
måtte avklaringer av strategier innen driftskontraktene prioriteres og trekkes ut av arbeidet med 
delstrategi for veg. Forslag til strategi for driftskontrakter på fylkesveg ble vedtatt av Hovedutvalg 
for veg i sak 6/18 «Strategi for driftskontrakter på fylkesveg». Denne vil inngå som en del av 
rådmannens forslag til vegstrategi for Trøndelag.  

Det er fritt fram for fylkeskommunen å legge egne standardkrav i de arbeidene som utføres på 
fylkesvegnettet, bortsett fra på standard på bærende konstruksjoner. 

Innstilling

•Behov - ide - initiativ

•Innstilling etter prioritering iht. vegstrategi

Vedtak

•Planleggingsprogram

•Prosjektidentifisering - forprosjekt
•Avklare konseptvalg og anslå kostnadsbilde(+/- 40 %)

Vedtak

•Planleggingsprogram

•Prosjektplanlegging- utvikle konsept / avklare omfang. 
•Kostnadsanslag +/- 10 % 

Vedtak

•Investeringsprogram / byggeprogram

•Prosjektgjennomføring

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/AgendaItems/Details/200646
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I forslag til strategi for driftskontrakter står det at Statens vegvesens Håndbok R610 «Standard for 
drift og vedlikehold av riksveger»  også skal legges til grunn for fylkesveger.. Disse standardene 
bygger på «den til enhver tid» beste kunnskap, og er ofte en avveining mellom trafikksikkerhet, 
framkommelighet, miljø og økonomi. Standardene er ikke statisk og ny kunnskap fører ofte til 
revisjoner.  

Det pågår utstrakt forsøksvirksomhet omkring kontraktstyper i landet. Det gjøres forsøk med 
oppdeling av store driftskontrakter til flere mindre kontrakter. Andre kontraktsmessige forhold som 
vurderes er fastpris eller fortsatt delvis mengdeoppgjør i driftskontrakter og fordelinga mellom 
driftskontrakter og fagkontrakter.   

Erfaringer som gjøres ellers i landet følges opp av administrasjonen i fylkeskommunen og Statens 
vegvesen, og kan påvirke hvilken kontraktsstrategi som foreslås benyttet i Trøndelag framover. En 
eventuell endring må skje gradvis siden driftskontraktene er femårige. 

I Håndbok R610 beskrives de ulike vinterdriftsklassene slik: 

• Vinterdriftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). 
• Vinterdriftsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is 

tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. 
• Vinterdriftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder 

og hard snø/is i kalde perioder. 
• Vinterdriftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is. 
• Vinterdriftsklasse E – DkE Godkjent føreforhold er hard snø/is. 
• Friksjon ned til 0,20 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg. 

Valg av vinterdriftsklasse for en sammenhengende vegrute skal gjøres med utgangspunkt i 
vegrutens trafikkvolum. I tillegg til ÅDT skal det ved valg av vinterdriftsklasse tas hensyn til forhold 
som vegkategori (nasjonal/regional transportrute eller annen transportrute), trafikksammensetning 
(lette/tunge, kjøretøy/syklende/fotgjengere), kollektivtrafikk, geometrisk standard (vegbredde, 
horisontal og vertikalkurvatur), topografi, klima, værforhold, ulykkesnivå, rushtidsproblematikk, 
næringstrafikk, turisttrafikk, miljøforhold, mm.   

 
Det er gjort en vurdering om tilpassing av vinterdriftsklasser til de foreslåtte funksjonsklassene, 
men inndelingen er ikke laget med samme utgangspunkt og hensikt. En slik samkjøring kan 
dermed føre til økte kostnader for fylkeskommunen uten å ha tilstrekkelig hensikt. 

 SCENARIER FOR Å TA IGJEN ETTERSLEPET 

Frem mot at endelig versjon av Delstrategi for veg fremlegges for politisk behandling til høst 2018 
vil det fortsatt jobbes målrettet med den faglig utredning for status av vedlikeholdsetterslepet for 
de ulike elementer av vegsystemet samt kvantifisering av oppgraderings/fornyingsbehov i 
tidsperspektiv. Alt med målet om å angi ulike scenarier for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet 
samtidig som det skal tas hensyn til den fremtidige utvikling i behovet for fornying/oppgradering.  
 

 STRATEGI  

Kapitelet blir skrevet i den endelige versjonen av delstrategien     

https://www.vegvesen.no/_attachment/61430/binary/964067
https://www.vegvesen.no/_attachment/61430/binary/964067
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VEDLEGG 
Vedlegg 1 Detaljerte lister over fylkeskommunens Tuneller og Fergekaier 

Tuneller 

Kommune Vegnummer Navn Lengde 

Melhus 708 Gimstunnelen 79 

Snillfjord 714 Perviktunnelen 631 

Frøya 714 Frøyatunnelen 5301 

Snillfjord 714 Hitratunnelen 5650 

Holtålen 30 Svølgjatunnelen 726 

Snillfjord 714 Storvasshammertunnelen 635 

Snillfjord 6432 Berdaltunnelen 128 

Hemne 6432 Norvikatunnelen 248 

Agdenes 710 Kalurdaltunnelen 195 

Åfjord 715 Mørretunnelen 154 

Skaun 800 Pyntentunnelen 44 

Namsos 769 Vikatunnelen 601 

Flatanger 6306 Kleivviktunnelen 347 

Levanger 753 Frostaporten 275 

Nærøy 17 Finnmotunnelen 233 

Flatanger 6304 Urantunnelen 236 

Nærøy 776 Risviktunnelen 32 

Fosnes 776 Skrøyvstadtunnelen 259 

Namsskogan 773 Steinfjelltunnelen 2117 

Indre Fosen 755 Sprangakslatunnelen 206 
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Levanger 753 Hoplatunnelen 195 

Nærøy 17 Bergsviktunnelen 349 

Namdalseid 17 Rødhammertunnelen 43 

Snillfjord 714 Fenestunnelen 1075 

Snillfjord 714 Valslagtunnelen 2624 

Snillfjord 714 Brattstiåstunnelen 230 

Namsos 17 Bangsundtunnelen 169 

Snillfjord 714 Fossantunnelen 767 

Snillfjord 714 Snilldalstunnelen 515 

Snillfjord 714 Mjønestunnelen 770 

Snillfjord 714 Slørdalstunnelen 2642 

Roan 6312 Hellfjordtunnelen 522 

Verran 17 Strømnestunnelen 1013 

Verran 17 Holmviktunnelen 632 

Åfjord 723 Ryssdalstunnelen 761 

Åfjord 723 Herfjordstunnelen 597 

 

Fergeleier  

24 stk. fergeleier i fylkeskommunal drift. Noen er i kommunal eie men driftes av fylkeskommunen 
på fylkeskommunal fergestrekning. 

Lund Fk Nærøy 769 

Hofles Fk Nærøy 769 

Gutvik Fk Leka 771 

Skei Fk Leka 7132 

Levanger Fk Levanger 774 
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Hokstad Fk Levanger 6890 

Geisnes Fk Nærøy 776 

Ølhammeren Fk Fosnes 777 

Seierstad Fk Fosnes 7080 

Ramstadlandet Vikna 132 

Borgan Vikna 50184 

Eidshaug Nærøy 51321 

Gjerdinga Nærøy 51417 

Valset Fk Agdenes 710 

Brekstad Fk Ørland 710 

Flakk Fk Trondheim 715 

Rørvik Fk Indre Fosen 715 

Storfosna Fk Ørland 6402 

Værnes Fk Agdenes 6422 

Leksa Fk Agdenes 6001 

Garten Fk Ørland 6402 

DYRØY FK Frøya 6466 

MAUSUNDVÆR FK Frøya 6468 

SULA FK Frøya 6470 
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Vedlegg 2 Forslag til kriterier til holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser 

(3)  Holdningsklasser – avkjørsler 

 

Svært streng holdning - Funksjonsklasse A 

• Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også driftsavkjørsler 

• Hovedavkjørsel til gårdsbruk bør kunne godkjennes når den fyller de tekniske 
kravene. For veger der det er særskilte vedtak om motorveg eller avkjørselsfri 
veg, kan slik tillatelse ikke gis. 

• Driftsavkjørsler kan i særlige tilfeller tillates ved veger med avkjørselsfri veg. 

• Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, utenom til 
primærnæringen som er bundet til arealene, tillates kun etter godkjent 
reguleringsplan, kommune(del)plan etter plan og bygningsloven eller godkjent 
plan etter vegloven. 

 

Streng holdning – Funksjonsklasse B og C. 

• Antall avkjørsler må være meget begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler. 

• Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller de tekniske 
kravene. 

• Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger vedtatt reguleringsplan 
eller kommune(del)plan etter plan- og bygningsloven som godkjenner slik løsning. 
Valg av avkjørselsplasseringen må vurderes med tanke på framtidig 
utviklingsmuligheter. 

• Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være 
et visst antall brukere av avkjørselen fra før. 

 

Mindre streng holdning – Funksjonsklasse D 

• Antall direkteavkjørsler til vegene må være begrenset 

• Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke 
på framtidige utviklingsmuligheter. 

• Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør normalt gis. 
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Lite streng holdning - Funksjonsklasse E. 

• Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til 
avkjørselsutformingen oppfylles. 

• Hvor forholdene ligger til rette for det, kan atkomst henvises til nærliggende eksisterende 
avkjørsel. 

 

(4) Holdningsklasse – byggegrenser. 

 

Byggegrensen langs både riks- og fylkesveg er etter veglovens bestemmelser satt til 50 
m fra vegens midte. I alle byggesaker som strider mot disse bestemmelsene, må det 
søkes om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Holdningsklasse Byggegrense sett opp 
mot Funksjonsklassen, vil åpne adgang for å tillate bygging nærmere vegens midte enn 
de lovbestemte kravene tilsier. Dette betyr at antall dispensasjonssaker blir sterkt 
redusert. 

 

Øvrige forutsetninger 

I kolonne 4, 5 og 6 har vi gitt eksempel på andre prinsipper som kan legges inn i 
funksjonsinndelingen. Øvrige eksempel kan være; 

• Mål om standardklasse og universell utforming av GSV, holdeplasser 
• Drift og vedlikeholdsansvar (f.eks tilskudd til drift av E-veger, krav om drift av 

gsv) 
• Investeringsstrategi 

Det foreslås at aktuelle holdningsklasser drøftes i statusmøter. 

Når det gjelder å se driftsklasser og funksjonsklasser i sammenheng mener vi dette ikke 
er hensiktsmessig. Driftsklassen til en veg bør styres av det behovet som er, og ikke 
funksjonsklassen. Omvendt bør ikke funksjonsklassen styres av driftsklassen. Ofte er det 
en sammenheng her, men den er ikke så korrelerende at en bør låse driftsklasse til 
funksjonsklasse.  

 

 



Innspill til Trøndelag fylkeskommunes  Handlingsprogram for veg 2019-22. 

Innspillspart:_______________________________________ 

 

Dato: 

Prioritet Objekt  Vegnr. Strekning/punkt  lengde 
(km) 

Utfordring (beskrivelse)  Innspill tiltak  
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Sak: Høring - NOU 2018: Sjøveien videre   

 
 
Vedlegg: 
1 Samferdselsdepartementet - høring - forslag til ny havne- og farvannslov - NOU 2018:4 

Sjøveien videre 
2 Norske Havner - høringsvar - NOU 2018: Sjøveien videre 

 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til NOU 2018:4 Sjøveien videre som er sendt på høring. 
 
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, heretter kalt NTHR, består av kommunene Vikna, Nærøy 
og Leka kommune.  NTHR har utarbeidet et høringssvar. 
 
Selskapets forvaltningsansvar omfatter eierkommunenes havnevirksomhet, kommunenes 
ansvar og offentlige myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven og ansvar for å legge 
til rette for sikker ferdsel og fremkommelighet i eierkommunenes sjøområder.  
 
NTHR stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner, men vil med dette brev presisere 
følgende konsekvens for NTHR og eierkommunene våre. 
 
Vurdering 
Ansvar og myndighet etter lovforslaget 
Vi kan ikke se at de foreslåtte endringene vil medføre økonomisk gevinst for brukerne og 
heller ikke støtte opp om lovens intensjon om å fremme sjøtransportens konkurranseevne. 
  
Det er ikke hensyntatt at lokalkunnskap og nærhet som dagens havneorganisering besitter er 
av avgjørende betydning for å sikre en best mulig service overfor brukerne.  
 
Anløpsavgift betales i dag av trafikk som går til havn eller kaianlegg i de samarbeidende 
kommunene, uten hensyn til om de havnene og kaianleggene som anløpes er offentlige eller 
private. 
 



Anløpsavgiften dekker i dag det interkommunale havneselskapets kostnader blant annet 
knyttet til investeringer i og vedlikehold av farled i de samarbeidende kommunenes 
sjøområder, fjerning av hindringer og oppsynsfunksjoner i farvannet.  
 
I tillegg brukes anløpsavgiften til å dekke den andelen av havneforetakets 
administrasjonskostnader som relaterer seg til havneselskapets farvannsforvaltning. 
 
Tanken er at alle som bruker kommunenes sjøområde har nytte av at man har en godt 
fungerende administrasjon i havnen, som bidrar til å opprettholde en god fremkommelighet 
og nødvendig sikkerhet i sjøområdet.  
 
Dersom man fjerner adgangen til å kreve inn anløpsavgift vil dette føre til at deler av 
administrasjonskostnadene som i dag er dekket gjennom anløpsavgift vil måtte inndekkes 
gjennom en økning av havnens øvrige vederlag.  
 
Rent faktisk snakker man da om kaivederlaget som da vil være fordelt på et vesentlig lavere 
antall brukere. Dette vil nødvendigvis føre til høyere priser for brukerne av de offentlig eide 
havneinnretningene og en forskyvning av konkurransen mellom offentlige havnefasiliteter og 
havnefasiliteter private aktører kan tilby.  
 
Tiltak i sjø 
NTHR er uenige i den foreslåtte endringen i ansvaret for å fatte vedtak for tiltak i sjø. 
Lovforslaget medfører en innskrenkning i eierkommunenes myndighetsutøvelse og mulighet 
til lokal forvaltning av kommunenes sjøområde. 
 
NTHR må være bemannet med tilstrekkelig ressurser til å uttale seg i saker som ikke påvirker 
sikkerhet og ferdsel. Forslaget medfører således at NTHR saksbehandler som tidligere 
(høring), mens kostnadsinndekningen for ressursbruken i sin helhet vil gå til kystverket.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyret stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner og momenter som 
fremkommer i sakens vurderinger. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyret stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner og momenter 
som fremkommer i sakens vurderinger. 
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Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og 
farvannslov 
 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre – 

Forslag til ny havne- og farvannslov. 

 

Havne- og farvannslovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende havne- og 

farvannslov og leverte sin utredning 1. mars 2018. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enkel 

og tilgjengelige. For et sammendrag av utvalgets vurderinger vises det til NOUen side 15-19.   

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom 

departementets side for høring: www.regjeringen.no/NOUhavneogfarvannslov. På denne 

siden finnes en lenke til NOUen under fanen "høringsnotat". Høringsuttalelsene vil bli 

publisert på departementets nettsider. 

 

Høringsinstansene bør vurdere om høringsbrevet bør sendes til underliggende etater eller 

virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer, medlemsorganisasjoner eller andre.  

 

Departementet ber om at høringsuttalelser er departementet i hende innen  

15 juni 2018.  

 

Med hilsen 

 

Ottar Ostnes 

ekspedisjonssjef                                                        Anita Christoffersen 

                                                                                 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Norske Havner   Telefon: 23 08 87 77  Org.nr: 9736387292 

PB 97Sentrum  Mail: post@havn.no    

0101 Oslo   www.havn.no  

Norway 

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 

18/562 AEL/2018 11.06.2018 

Høringssvar -Sjøveien videre (NOU 2018:4) 
 

Norske Havner viser til NOU 2018:4 Sjøveien videre som er sendt på høring. 

Norske Havner er en bransjeorganisasjon for synliggjøring av havnenes samfunnsmessige 

betydning og for ivaretakelse av norske havners rammevilkår. Vi har 53 medlemmer. 

Norske Havner vil berømme utvalget for et grundig og omfattende arbeid. Norske Havner 

slutter seg til mange av forslagene som utvalget har foreslått. Vi vil derfor i det nedenstående 

fokusere på de områder hvor vi har vesentlige merknader til utvalgets forslag til ny havne- og 

farvannslov. 

Formålsparagrafen  

Norske Havner støtter utvalgets sitt forslag til formålsparagraf. Formålsparagrafen er kort og 

presis. Å fremme sjøtransportens konkurranseevne er et overordnet mål i 

samferdselspolitikken. Videre skal lovens formål bidra til sikker bruk av farvann. Norske 

Havner mener at det er viktig at loven har en formålsparagraf som støtter opp under de 

overordnede målsetningene innen transportsektoren. En formålsparagraf er viktig når en skal 

vurdere de øvrige paragrafenes betydning for å nå målet om «mer gods på kjøl», samt god 

fremkommelighet, beredskap og sikkerhet i farvannet. 

Ansvaret for farvannet 

Utvalget foreslår i kapittel 9 å overføre ansvaret for farvannet til Staten. Hovedargumentet for 

forslaget er at det bør være én myndighet som har ansvaret, slik at sikkerheten for de 

sjøfarende ivaretas. Videre argumenteres det for at dette vil bidra til økt sikkerhet og 

fremkommelighet i farvannet, samt at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Norske Havner er uenig i forslaget. Vårt hovedargument er at dagens ordning fungerer etter 

lovgivers intensjon og bidrar til en god samfunnsøkonomi. Det følger av forslaget at ansvaret 

for at ferdselen i farvannet ikke hindres eller vanskeliggjøres er av faktisk karakter. Det 

innebærer at den ansvarlige myndighet må reagere med konkrete tiltak dersom det inntreffer 

hindringer for skipstrafikken. Norske havner er tilstede langs hele kysten. Havnene har lokal 

kunnskap og ressurser som gjør dem i stand til å ivareta lovens formål på en hensiktsmessig 
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måte og på en samfunnsøkonomisk god måte. Havnene har muligheten til å bruke personal-  

og andre ressurser på flere funksjoner, noe som holder kostnadene nede. Et nærliggende 

eksempel er en havnebåt som kan brukes både til oppgaver i farvannet (myndighet) og oppsyn 

med kaier ol (havnevirksomheten). Vi mener at det vil være fordyrende dersom Kystverket tar 

over ansvaret for farvannet, enten på egen kjøl eller ved kjøp av tjenester lokalt, og dermed 

bidra til en svekkelse av sjøtransportens konkurranseevne. Hvis forslaget innebærer at Staten 

tar kostnadene over statsbudsjettet, vil forslaget bidra til en styrking av sjøtransporten ved at 

brukerfinansieringen faller bort.  

Omfanget og betydningen av ansvaret for farvannet i kommunens sjøområde er beskrevet i et 

notat fra havneorganisasjonene som ble overlevert utvalget i 2017. Dette notatet følger som 

vedlegg til dette høringssvar. Notatet viser at oppgavene og ansvaret er omfattende og varierer 

fra havn til havn. 

Norske Havner mener i tråd med det ovenstående at kommunenes adgang til å ta anløpsavgift 

bør videreføres som i dag. Kystverkets tilsynsfunksjon må videreføres og styrkes. 

Norske Havner er ikke sikker på om den foreslåtte endringen i ansvaret for å fatte vedtak for 

tiltak i sjø er hensiktsmessig. Kommunene må fortsatt sette av tilstrekkelig ressurser til å 

uttale seg i saker som berører sjøområde i havn. 

Forvaltning av kapital (havnekapitalen) 

Utvalget foreslår i kapittel 10 en oppmykning av dagens regelverk ved å gi kommunene som 

eiere mulighet til å ta utbytte fra havnevirksomheten. 

Norske Havner støtter intensjonen i forslaget om en oppmykning av dagens regler. Vi ser at 

dagens regler har en svakhet i de tilfeller hvor en havn ikke har behov for kapitalen for å 

drifte og utvikle havnen videre. Vi vil imidlertid påpeke at for å kunne ivareta lovens formål 

må det ikke åpnes for utbytter som går på bekostning av sjøtransporten. Selve lovteksten 

åpner for skjønnsmessige vurderinger i forhold til hva som er tilstrekkelig for å sikre 

forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling. Loven forutsetter at lokale eiere har lojalitet til de 

nasjonale målsettingene i loven. For sikre at dette ivaretas foreslår Norske Havner at 

departementet fører tilsyn og at kommuner som ønsker å ta ut utbytte gir departementet 

melding om dette gjennom en varslingsplikt Vi foreslår at en slik varslingsplikt blir en del av 

§29. 

Organisatorisk skille mellom kommunal havnevirksomhet og farvannsforvaltning 

Norske Havner er usikker på hva en legger i dette skillet. Norske Havner konstaterer at 

Hjelmeng-utvalgets: Konkurranse på like vilkår ikke har foreslått at det må være et slikt 

obligatorisk skille. En må imidlertid sikre et regnskapsmessig skille når virksomheten både 

driver økonomisk aktivitet og forvaltning.  
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Sak: DPS Kolvereid - kjøp av Bjørkåsvegen 17   

 
Vedlegg: 
1 Prospekt og takst DPS bygget 

 
 
Bakgrunn 
Sommeren 2015 valgte Helseforetaket å nedlegge sengeposten ved DPS Kolvereid. Siden den 
gang har Helseforetaket (HF) kun benyttet 1/3 av bygningsmassen til eget bruk innen Barne- 
og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og poliklinikk for voksenpsykiatri (VOP). 
Resterende areal har stort sett stått ubenyttet. Vinteren 2016 forberedte Helseforetaket salg av 
eiendommen, og kommunen ble tidlig forespurt om en overtakelse basert på en takst og antatt 
markedsverdi satt av Takstforum Midt-Norge as den 18.02.2016 til 19.500.000 NOK. Det har 
siden vært avholdt flere drøftelsesmøter mellom partene uten at dette har resultert i en endelig 
løsning. Etter ønske fra HF ble det avholdt møte mellom partene 14.02.18. Her orienterte 
Rådmannen om kommunens vurderinger rundt eiendommen og hva som kunne være en 
økonomisk forsvarlig kjøpesum. Rådmannens anslag på kr 8.000.000,- ble besvart av 
Helseforetaket 24.04.18, der de imøtekommer våre økonomiske betingelser med noen 
forbehold for en eventuell overdragelse av eiendommen.     
 
Vurdering 
Bjørkåsvegen 17 er et arkitekttegnet helsehus i sentrum av Kolvereid og ligger i tilknytning 
til øvrige bygg som dekker de kommunale helsetjenestene i Nærøy. Området er regulert til 
offentlig virksomhet.  
 
Teknisk data: 
 
Byggeår: 2003 
Tomteareal: 4599 m2 
Arealer: 1642/1536 m2 
Tomtetype: Eiet tomt 
 
Teknisk verdi bygning og tomt:   41 200 000 NOK 
Markedsverdi (kapitalisert forventet leieverdi): 19 500 000 NOK 
Prisantydning:      19 500 000 NOK 
 



Det vises til vedlagt takst av 18.02.2016 fra Takstforum Midt-Norge as for utfyllende 
byggeteknisk informasjon.  
 
Siden Helseforetaket valgte å nedlegge sengeposten har det vært vurdert i flere omganger hva 
Nærøy Kommune og nabokommunene kan utvikle eiendommen til.  
 
I første omgang så man på det som naturlig hørte til den virksomhet som allerede var etablert 
i bygget for å forsterke fagmiljøet og utvikle rus- og psykiatritjenesten i Ytre Namdal. Videre 
har det vært vurdert flytting av helsestasjon og legekontor til bygget. Det er konkludert med 
at helsesektoren slik den drives i dag ikke har behov for ytterligere arealer, og et kjøp av 
bygget og tilgang til mer areal, har derfor ikke blitt sett på som avgjørende for å yte de 
helsetjenestene som driftes fra kommunens side frem til nå.  
 
Fra kommunens eiendomsavdeling er det gitt uttrykk for at man har nok arealer å håndtere pr 
i dag. Avdelingen forvalter et stort antall bygg med lav standard og høye driftsutgifter. Det 
jobbes kontinuerlig med å holde mange bygg i driftsmessig tilfredsstillende stand, samtidig 
som man prøver å avhende bygg som man ser kommunen ikke har behov for. Mange av de 
eldre byggene er naturlig nok kostbare å drifte og vedlikeholde. 
 
I lys av disse vurderingene har Helseforetakets prisforventninger fra første tilbud i 2016 
NOK 19.500.000 og siden ned til NOK 14.000.000 vært urealistiske for Nærøy Kommune. 
Selv om dagens eier har opplyst at de ønsker en eventuell tilbakeleie av deler av arealet, ville 
finansieringskostnadene og driftskostnadene blitt belastende for kommunens økonomi.  
 
Fra dagens eier er følgende årlige driftskostnader vist som: 
 
Offentlige avgifter  kr   25.000,- 
Eiendomsskatt   kr 
Forsikringer   kr   45.000,- 
Vedlikehold/adm  kr 150.000,- 
 
Sum årlige kostnader  kr 220.000,-       
 
Eiendommen har vært ute i markedet siden 2016 med liten interesse fra private investorer. 
Selgers forventninger om prisnivå og at eiendommen ligger innenfor et område som allerede 
er regulert til offentlig virksomhet har nok vært noe av grunnen til at ikke selger har fått den 
pris man forventet. I tillegg er bygget i stort grad avhengig av parkeringsplasser fra 
kommunens parkeringsareal på vestsiden av bygget.  
 
Eiendommen er bygd for å tjene som en helseinstitusjon. En endring av bruk til for eksempel 
kontor, butikk eller overnattingsvirksomhet etc. vil medføre forholdsvis store 
ombygningskostnader og omregulering av området. Etter rådmannens syn er eiendommen 
mest egnet som et helsebygg også i fremtiden. Eiendommens opprinnelige arealprogram og 
beliggenheten i sameksistens med kommunens øvrige helsebygg er faktorer som tilsier at 
bygget bør utvikles i en eller annen helseretning. I og med at dagens eier velger å legge 
eiendommen ut for salg, er det heller ikke signaler for at de ser interne behov eller utvikling 
av eiendommen som en løsning. Det er derfor naturlig at kommunen ser på mulighetene som 
kan ligge i en overtakelse av eiendommen.  
 
Kommunen er blitt tilbudt eiendommen til 8.000.000 NOK med visse forbehold fra selger. 
Etter dette satte Rådmannen ned en intern arbeidsgruppe som skulle se på mulighetsrommet 
for eiendommen. Det har blitt gjennomført 3 idèmøter der ulike løsninger har vært diskutert. 
Byggets opprinnelige konstruksjon og eiendommens beliggenhet har satt rammen for 
arbeidsgruppens ideer. Målet og premiss for fremtidig bruk er at et kjøp ikke må utløse store 



ombyggingskostnader. Til grunn for et mulig kjøp ligger et interessant prisnivå pr m2 sett i 
forhold til nybygg og det at eiendommen fremstår av god kvalitet og godt vedlikeholdt. Sett i 
forhold til den byggetekniske kvaliteten sammenlignet med flere andre bygg som kommunen 
drifter er prisen akseptabel.   
 
Framtidig bruk 
 
Med store fellesarealer, gode kontorer, flere kjøkken og mange hybelrom vil bygget kunne 
romme mange tjenester med brukerne i sentrum. Slik bygget er seksjonert er det gode 
forutsetninger for å levere tverrfaglige tjenester. Kommunen kan sikre seg et velholdt bygg til 
ca. 4.900,- pr m2. Arbeidstittelen har vært FriskHus.  
 
Aktuelle tema/tjenester som det jobbes med; 
 

- Forebygging og livsmestring 
- Livsstilsendringer og veiledning 
- Veiledningstjenester for familier 
- Bevegelse- og aktivitetsbasert tjenester 
- Sykefravær i kommunal sektor 
- PPT tjenesten 

 
Arbeidsgruppen er opptatt av at man ikke må tenke sektorbasert, men heller åpne opp for at 
et slikt hus kan tilby tverrfaglige tjenester mellom oppvekst, skole, arbeidsliv og helse. Målet 
må være at befolkningen opplever bygget som et lavterskel tilbud og at tjenestene som tilbys 
på sikt gir bedre folkehelse og mestring blant regionens innbyggere. Til grunn for arbeidet 
ligger også et ønske fra Helseforetaket om tilbakeleie av areal for sin virksomhet. Deres 
behov ser man i sammenheng med kommunens rus- og psykiatritjeneste for om mulig å finne 
en best mulig samlokalisering av disse to områdene. Slik kan man styrke samhandlingen 
mellom helseforetakets tjenester og kommunens tjenester. Dette åpner opp for at deler av 
dagens tjenester i helsestasjonen kan lokaliseres i DPS bygget, tjenester som naturlig bidrar 
til forebygging og livsmestring. PPT tjenesten er i dag lokalisert hos ekstern utleier, og det er 
et ønske fra denne tjenesten med en samlokalisering med øvrige kommunale tjenester. 
Arbeidsgruppen har sendt søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler til satsning på 
fornyings- og innovasjonsprosjekter i forbindelse med FriskHus konseptet.  
 
Kostnader; 
 
Til grunn for en kostnadsanalyse ligger en kjøpspris på kr 8.000.000,- og oppgitte 
driftskostnader fra dagens eier av bygget.   
 
Finansiering av kjøpesum med 25 års nedbetalingstid og beregnet 3% nom rente.  
 
Halvårlig terminbeløp: 228.603,- 
Effektiv rente: 3,02% 
Årlige driftskostnader: 220.000,-  
 
Forventet husleieinntekt fra Helseforetaket (tilbakeleie): 250.000,-  
Forventet husleieinntekt fra PPT:           150.000,- 
 
Rådmannens forslag er at kjøpet finansieres ved låneopptak.  
 
Kommunens eiendomsavdeling har i dag ansvar for vedlikehold av bygget, og er således 
allerede bemannet til å fortsette generelt vedlikehold på lik linje med andre kommunale bygg. 



De har derfor svært god kjennskap til eiendommen og opplyser at det går lite ressurser til 
vedlikehold. Eiendommen er tilknyttet fjernvarmeanlegget.  
 
Selv om en overtakelse av dette bygget vil modernisere mye kommunal areal med lavere 
driftskostnader enn mange eksisterende bygg, presiseres det at Rådmannens mål med en slik 
investering i all hovedsak er forbundet med økt fremtidig livsmestring, en sunnere befolkning 
og arbeidsstyrke, som på sikt kan gi betydelige økonomiske besparelser for kommunen.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med Helseforetaket for en sum av 
kr 8.000.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved låneopptak.  
 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Før møtet ble det gjennomført befaring på DPS. 
 
Rådmann Helge Thorsen orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med Helseforetaket for en 
sum av kr 8.000.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved 
låneopptak.  
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Næringsbygg
Eiendommen med belíggenhet ved sykeheimen i Kolvereid
sentrum.

Næromradet bestårav offentlige bygg og boligfelt med
eneboliger.

Oppført i to etasjer i skråterreng, slik at det er adkomst til
1 etg. på fremsiden og adkomst fia terreng rett inn til 2 etg

Ansvarlig megler:

Magne Horsfjord

Telefon: 41 79 78 00
Mobil: 41 79 78 00
E-post: mh@boli.no
Faks: 74 60 03 51

Boli Eiendom Namsos as
Søren R. Thornæs vei 4
7800 Namsos

Nøkkelinformasjon
Adresse: Bjørkåsvegen 17
Prisant.: Kr 19.500.000,-
Omkostn.: Kr 488.722,-

Tot. inkl. omk.: Kr 19.988.722,-

Eiendomstype: Næringsbygg
Eierform: Selveier
Byggeår: 2003
Tomt: 4599 m²
Arealer: 1642 m²/ 1536 m²

Oppdragsnr.: 12170044
Gnr./bnr.: 62/406
Tomtetype: Eiet tomt
Tomteareal: 4599 m²
Eier: Helse Nord

Trøndelag HF
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Ligningsverdi
Iflg mottatte opplysninger fra Skatt-
Midt, mangler likningsverdi for denne
eiendom.

Kommunale avgifter kr 73 857 /
År

Konsesjon
Kjøper plikter å undertegne
egenerklæringsskjema vedrørende
konsesjonsfrihet grunnet tomtens
størrelse.

Diverse
Det oppfordres til grundig gjennomgang
av vedlagte takst og besiktigelse av
eiendommen. Det bemerkes at taksten
er over 6 mnd.

AS/IS KLAUSUL
Eiendommen selges som den er, jmf.
avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil
og svakheter ved eiendommen
reduseres med dette i forhold til
avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel,
jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom
selger forsømmer sin opplysningsplikt
etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8.
Det samme gjelder dersom
eiendommen viser seg å være i

vesentlig dårligere stand enn hva kjøper
hadde grunn til å forvente ut fra
kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Salgsoppdraget er utført av Boli
Eiendom Namsos AS i henhold til Lov
om Eiendomsmegling av 29.06.2007 nr.
73. Fravikelighet som fremgår av lovens
§1-3 og forskriften §1-2 er anvendt for
dette oppdraget.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes.

Alle opplysninger i forbindelse med
salget er bearbeidet av megleren etter
beste skjønn, men megleren kan ikke ta
ansvar for at informasjonen er riktig
eller fullstendig. Enhver som investerer i
næringseiendom, må på egen hånd
forsikre seg om at opplysningene er
riktige og fullstendige.
Oppdragsansvarlig fraskriver seg
ethvert ansvar for tap som følge av
opplysninger som er misvisende,
feilaktige eller ufullstendige, samt tap
som på annen måte måtte oppstå som
følge av investeringen.

Kjøper bærer alene risikoen for at
eventuelle utbyggings- eller
utviklingsplaner på eiendommen lar seg
realisere, herunder at nødvendige
offentlige tillatelser oppnås.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på
ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en
hjemmelsoverføring av eiendommen til
seg, må det tas forbehold om dette i

budet.

Det er ikke innhentet særskilte
opplysninger om evt pålegg fra e-verk
eller brann/feievesen.

Eiendommens betegnelse
Gnr.62 Bnr.406 i Nærøy kommune
På eiendommen er det tinglyst følgende
heftelser som følger eiendommen:

04.10.1982 8217 Rettighet
Rettighetshaver:Kolvereid Idrettslag
Org.nr: 970162550
LEIEAVTALE
ÅRLIG AVGIFT NOK 100
LEIE-TID: 40 ÅR
FRA 1981
MED FLERE BESTEMMELSER
Anlegge lysløype
Gjelder denne registerenheten med
flere
Overført fra:Knr: 1751 Gnr: 62 Bnr: 14

02.05.2003 2206 Rettighet
Rettighetshaver:Kolvereid Idrettslag
Org.nr: 970162550
LEIEAVTALE
Leietid 40 år
Skiløype-og turveg med lysanlegg
Årl.leie kr.300,-
Bestemmelser om vilkår for slettelse av
leiekontrakt
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med
flere

Næringsbygg
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Overført fra:Knr: 1751 Gnr: 62 Bnr: 14

Øvrige kjøpsforhold
Selger kan være villig til å
tilbakeleie deler av
eiendommen. Dette må
forhandles fram av kjøper før
bud inngis.

Overtagelse
Etter avtale med selger

Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Det første budet skal inngis på
budskjema påført budgivers signatur. I
tillegg må budgiver ha legitimert seg.
Senere bud kan inngis per e-post, SMS
eller per fax til megler. Bud kan også
inngis via budgivningsplattform på nett
eller app. Velges denne løsning, er det
ikke krav til å sende det første budet på
budskjema.  Megler skal så snart som
mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver
at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl. 12.00
dagen etter siste annonserte visning, vil
ikke bli formidlet til selger. Et bud er
bindende for budgiver når budet er
kommet til selgers kunnskap. Selger står
fritt til å akseptere eller forkaste ethvert
bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på
eiendommen.
Megler skal, i den grad det er
nødvending og mulig, informere de
involverte i budrunden skriftlig om
status i budgivningen. Megler er
forpliktet til å legge til rette for en
forsvarlig avvikling av budrunden, og for
at budene skal kunne bli behandlet og
videreformidlet skriftlig til alle
involverte parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må

skriftlig akseptere budet før budaksept
kan formidles til budgiver.
Budforhøyelser bør derfor ha
akseptfrist på minimum 30 minutter fra
budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få
utlevert kopi av budjournalen straks
etter at handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på eiendommen
kan på forespørsel få en kopi av
anonymisert budjournal etter at
budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til
«Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er vedlagt
salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking
Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering er
eiendomsmeglere pålagt å foreta
legitimasjonskontroll av kunden og/
eller eventuelle rettighetshavere til
objektet. Dersom legitimasjonskontroll
ikke kan gjennomføres, har megler plikt
til å stanse transaksjonen. Dersom
kjøper ikke medvirker til at
legitimasjonskontroll kan gjennomføres,
har megler plikt til ikke å gjennomføre
det økonomiske oppgjøret mellom
partene. Ved mistanke om at
transaksjonen har tilknytning til en
straffbar handling, kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen.
Megler har dessuten plikt til å
undersøke nærmere/melde ifra til
Økokrim ved indikasjon på mistenkelige
transaksjoner uten at selger og kjøper
underrettes om dette.

Salgsoppgaven er opprettet 10.03.2017
og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.

Informasjon om
meglerforetaket
Boli Eiendom Namsos AS
Søren R. Thornæs vei 4, 7800 Namsos
Organisasjonsnummer: 994969315

Ansvarlig megler
Magne Horsfjord
Tlf: 41 79 78 00
E-post: mh@boli.no



Takst / Boligsalgsrapport
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GRONG • INDERØY • LIERNE • MOSJØEN • NAMSOS • RØRVIK • STEINKJER

Gode råd fra noen
somkjenner deg.

Telefon 74 31 28 60
www.grong-sparebank.no
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I Grong Sparebank verdsettes alle kunder like mye. 
Nettopp derfor legger vi stor vekt på å være både tilgjengelige og personlige.
Vi gir deg gode råd om boligfinansieringen – slik at drømmen kan oppfylles.

GRONG:

FRODE 
MELLINGEN

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 456 30 638

fme@grong-sparebank.no

EVA 
HØSTLAND

Avdelingsbanksjef
Tlf. 909 78 212

erh@grong-sparebank.no

INGVILL 
ROTMO

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 452 28 647

iro@grong-sparebank.no

KÅRHILD
HALLAGER BERG
Banksjef privatmarked

Tlf. 920 21 139 
khb@grong-sparebank.no

SOLVEIG OLEA 
FLAAT-SOLBERG
Aut. finansiell rådgiver

Tlf. 930 06 373
sof@grong-sparebank.no

BJØRN 
OSEN

Kredittsjef
Tlf. 915 51 531

bos@grong-sparebank.no

NAMSOS:

ARNE HÅKON 
FISKUM

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 905 60 452

ahf@grong-sparebank.no

RØRVIK:

LISBETH ANITA
HAUG

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 901 90 151

lha@grong-sparebank.no

MERETHE 
VATN

Kunderådgiver
Tlf. 922 23 648

mvi@grong-sparebank.no

SIGRUN 
EIDSHAUG
Kunderådgiver
Tlf. 901 47 385

sei@grong-sparebank.no

TORGEIR 
HANSSEN

Avdelingsbanksjef
Tlf. 971 65 999

tha@grong-sparebank.no

TOM CHRISTIAN
NYNES

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 970 47 755

tcn@grong-sparebank.no

CHRISTOFFER
K. PETERSEN

Aut. finansiell rådgiver
Tlf. 468 09 973

cpe@grong-sparebank.no







BUDSKJEMA

Gnr:________ Bnr:_______Snr:________Fnr:________ i __________________________ Kommune

Kjøpesum kr.____________________________________+ omkostninger i henhold til salgsoppgaven.

Kjøpesum i bokstaver:________________________________________________________________

Finanseringsmåte (Hvor skal eiendomskjøpet fi nansieres):____________________________________
Lån (Sett opp hvilken bank samt kontaktperson):___________________________________________
Salg av egen bolig (Sett opp Adresse på boligen):___________________________________________
Egenkapital (sett på bank samt kontaktperson):____________________________________________

Overtakelsesdato:___________________ Akseptfrist på budet (dato/klokkeslett)__________________

Eventuelle forbehold (sett inn eventuelle forbehold eller betingelser for budet):

Når et bud er avgitt, er det bindende dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i anmerkningsfeltet 
ovenfor og kan heller ikke trekkes tilbake. Dersom budet er avgitt uten at det er satt noen akseptfrist 
så står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette.

Budgiver 1: ______________________________________  Fødselsnr. (11siffer):_________________

Budgiver  2:______________________________________  Fødselsnr. (11siffer):_________________

Adresse: _________________________________________Postnr./sted:________________________

E-mail privat:_______________________________E-mail arbeid:_____________________________

Telefon, privat:____________________arbeid:_______________________mobil:_________________

        Sted/dato Budgiverens underskrift         Budgiverens underskrift

Kun for Boli:
Bud forelagt selger: (dato/kl./navn eier/init) 
Fin. sjekket: (Godkj. av navn/dato/kl) 

  

Adresse:___________________________________________________________________________

Megler:  
Tlf/Fax:
Meglers epost:

Bjørkåsvegen 17

62 406 Nærøy

Boli Eiendom Namsos AS
Søren R. Thornæs vei 4
7800 Namsos

Magne Horsfjord
41 79 78 00/74 60 03 51

mh@boli.no





Boli Steinkjer, Tﾗヴｪｪ;デ; ヲ, 77ヱン Steinkjer 

Boli Namsos, Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsosboli.no

i Namdalen. Ikke bare kjenner vi områdene godt, men vi er erfarne 

Siden 2009 har vi solgt tusenvis av eiendommer for fornøyde kunder. 

La vår lokalkunnskap, vår yrkesstolthet, vårt engasjement og vårt gode 

humør hjelpe deg slik at du får best mulig pris for din eiendom!



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: U01 
Saksmappe: 2017/360-4 
Saksbehandler: Camilla Maria Vågan 
Dato: 09.05.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

49/18 Formannskapet 15.05.2018 
55/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Næring i YN IKS - utvidelse av styret med representant fra 

næringslivet   
 
Vedlegg: 

1 BH Underskrevet selskapsavtale for NYN IKS - Næring i Ytre Namdal IKS - 
interkommunalt selskap for gjennomføring av næringsutvikling i kommunene Nærøy 
Vikna 

2 BH NYN - Næring i Ytre Namdal IKS - møtereferat fra møte 12.04.2018 på Skype 

3 BH Representantskapet i Næring i YN IKS - møtereferat 21.03.2018 

 
 
Bakgrunn 
I representantskapet sitt møte 21.03.2018 ble det i sak 07/18 tatt opp til behandling utvidelse 
av styret i NYN IKS med en representant fra næringslivet. Vedtaket er at styreleder i 
Namdalskysten Næringsforening (NKNF) tas inn som fullverdig medlem i styret i NYN IKS. 
Saken må imidlertid behandles i styret for NYN IKS og i de tre kommunestyrene. 
Tilsvarende må styret i NKNF ta dette opp som egen sak.  
 
Styret i NYN behandlet saken i sak nr. 20/18. Vedtaket ble at styret foreslår at styreleder i 
Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår (møte-, tale-, og 
stemmerett). Det foreslås også at daglig leder i foreningen tas inn i styret med møte- og 
talerett.  
 
Dette innebærer at selskapsavtalens § 10 må endres, der det nå står: 
 
§10 Styret består av 6 medlemmer fra eierkommunene representert ved rådmennene og 
næringsansvarlige i kommunene. 
 
§10 endres til:  
Styret består av 6 medlemmer fra eierkommunene representert ved rådmennene og 
næringsansvarlige i kommunene. 
 



I tillegg er styreleder i Namdalskysten Næringsforening medlem av styret på fullverdige 
vilkår (møte-, tale- og stemmerett) og daglig leder i Namdalskysten Næringsforening er 
representert i styret med møte- og talerett. 
 
 
 
 
Vurdering 
 
Rådmannen anser det som viktig å ha et tett og godt samarbeid med næringsforeningen. Det 
er formålstjenlig med et forpliktende samspill for derigjennom gjør hverandre andre gode på 
en slik måte at målene i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal kan realiseres.  
 
Gjennom et tett samarbeid mellom NYN og NKNF kan en skape gode møteplasser for 
utveksling av ideer og iverksetting av gode prosesser for å nå våre felles mål.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Leka og Vikna 
godkjenner Nærøy kommunestyre følgende utvidelse av styret i Næring i YN IKS: 
 
o Styreleder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår 

(møte-, tale- og stemmerett). 
o Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret med møte- og 

talerett. 
  
 Selskapsavtalen endres i tråd med innholdet i vedtaket.  

 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er daglig leder i Namdalskysten Næringsforening og ble med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6 e) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling 
av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Leka og Vikna 
godkjenner Nærøy kommunestyre følgende utvidelse av styret i Næring i YN 
IKS: 
 
o Styreleder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår 

(møte-, tale- og stemmerett). 
o Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret med møte- og 

talerett. 
  
 Selskapsavtalen endres i tråd med innholdet i vedtaket.  
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SELSKAPSAVTALE

Interkommunalt selskap for giennomføring av næringsutvikling i
kommunene Nærøy Vikna og Leka

Kap. I - Alminnelige bestemmelser

§1  Selskapets foretaksnavn (firma) er Næring I Ytre Namdal IKS (NYN IKS.)

§2 Selskapets deltakere er kommunene Nærøy, Vikna og Leka.

§2-1 Den enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger:

Nærøy kommune 33,33% eierandel

Vikna Kommune 33,33% eierandel

Leka kommune 33,33% eierandel

Selskapet har til sammen 100 eierandeler.

§2-2 Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser pro rate i henhold til
sin eierandel.

§2-3 Det skal ikke skyter inn kapital  i  selskapet.

§3 Selskapets formàl er à påta seg arbeidsoppgaver knyttet til giennomføring av et
næringsutviklingsarbeid blant annet som nedfelt i Strategisk Næringsplan Ytra Namdal
2015-2025.

§4 Styre beslutter lokalisering av forretningskontor innenfor de tre eierkommunene.

§5 Selskapet har ikke som formàl à gi eierne økonomisk utbytte.

Kap. ll - Kotnadsfordeling

§6 Selskapets driftskostnader skal dekkes av tilskudd fra eierkommunene og eventuelt

andre aktører.

§7 Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet.

§7-1 Regnskap skal føres i henhold til regnskapsloven.

Kap. Ill  -  Organisasjon

§8 Selskapet ledes av  et  representantskap og et styre.

§9 Representantskapet i selskapet består av ordførerne i de ræpektive kommunene.

§9-1 Kommunestyrene i eierkommunene velger varamedlemmer til representantskapet.
valgperioden følger kommunevalgperioden.

§9-2 Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.



§9-3 Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§10 Styret består av 6 medlemmer fra eierkommunene representert ved rådmennene og
næringsansvarlige i kommunene.

§11  Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravaer

nestleder, i fellesskap.

§11-1 Selskapet ledes av daglig Ieder som har anvisningsrett innen rammer av vedttte
budsjetter.

Kap. N - Representantskapet

§12 Deltakeme utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Representantskapet trer sammen når Iederen bestemmer det, når styret, revisor, eller

minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det. Innkalling til møte skal skje

med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste.

§12-1 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er til

stede.

§l2-2 Hver representant har en stemme pr eierandel. Vedtakene fattes med vanlig flertall av de

stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§12-3 Styrets leder, daglig leder og øvrige styremedlemmer har rett til à møte i

representantskapet og til å uttale seg.

§13 Representantskapet skal fatte vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller

som styret legger frem.

§13-1  Representantskapet skal:

Vedta selskapets mål og økonomiplan. Vedta budsjett og regnskap.

Velge revisor

Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets Ieder og til begge organers

faste medlemmer.

§13-2 Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal

underskrives av møtelederen og medlemmene som er tilstede.

Kap.  V  - Styert

§14 Styret velger selv Ieder og nestleder.

§14—1 Styret trer sammen når lederen bestemmer det. Medlem av styret og daglig leder kan
kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel.

§14»2 Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til

stede, velges en møteleder.

§14-3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
fattes med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag må likevel utgjøre mer enn en

tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses vedtatt. Ved stemmelikhet

gør møtelederens stemme utslaget.



§144

§14-5

§ 14-6

§14-7

§15

§15-1

§15-2

§15—3

Daglig leder deltar  i  styrets møter uten stemmerett.

Styret skal etablere formelle Kontaktpunkt mot Namdalskysten

næringsforening/næringslivet.

Styret kan nedsette utvalg. Styret kan delegere myndighet til daglig leder og til utvalg.

Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives

av de styremedlemmene som var tilstede.

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett, strategiplan og andre vedtak og retningslinjer

framsatt av representantskapet.

Styret skal bla nt annet:

Føre tilsyn med daglig leder ledelse av virksomheten.

Utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.

Fremlegge årsrapport og årsregnskap i revidert stand.

Avgi innstilling til representantskapet. Vedta selskapets Organisasjonsplan.

Kommunelovens bestemmelseri § 40 nr. 3, fr. forvaltningslovens kap. ll, om inhabilitet

gjelder for selskapets ansatte og medlemmer av styret.

Kap. VI - Tvister, endring av selskapsavtalen

§16

§17

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved

voldgift etter tvistemàlslovens regler.

Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall, bortsett
fra  §§ 1, 2, 3, 8, 9  og 15 som også krever vedtak i kommunestyrene.

Kap. Vll - Avvikling av selskapet

§18 Selskapet kan oppløses dersom samtlige av de deltakende kommuners kommunestyrer

er enige om det, fj. Gjeldende lov om interkommunale selskaper § 32.

V na kommune

Ordfører Amund Hellesø

Leka, Kolvereid, Rørvik, 3. mars 2017

íílrøå flflfli
‘4/b Nærøy kommun

Ordfører Steinar AspliOrdfører Per elge Johansen

Ansette/avskjedige selskapets daglige leder og fastsette dens lønn og arbeidsforhold.
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MØTEREFERAT

Dato

Til Stedei Solveig Slyngstad, Venche Thorsen, Helge Thorsen, Roy H. Ottesen

Feffelli Camilla M. Vågan, Dag Roar Opdal, Jørn Ekrem.

Referent Roy H .Ottesen

Gieldefi Næring i Ytre  Namdal - NYN - Sak: 13/13 _  24/13

Mfltetidi 09.00-09.30 Møtested:  Skype

Sak Tittel Vurdering - Vedtak -

18/18 Godkjenningavinnkalling Vedtak:

°9 saksliste: innkalling og saksliste  enstemmig godkjent

19/18 Godkjenning av referat fra vedtak,

styremøte
(Mgteprotokofl Protokollen godkjent (Signeres  i  neste  møte)

underskrives)

20/18 Vedtak:
Utvidelse av styret med

representant fra

næringslivet?

Styret  foreslår at styreleder i Namdalskysten
Næringsforening tas  inn i styret på

fullverdige vilkår (møte-, tale- og stemmerett).
Daglig leder i NKNF tas inn i styret med  møte- og

talerett

Styreleder utarbeider likelydende

saksframlegg til kommunestyrene

Næring i YN Fjordgt 1OB,79OO Rørvik



21/18 Forslag til Retningslinjer
og vedtekter for NYN iks
(Presisering)

22/18

Konstituering av daglig
Ieder:

23/18
Klage på vedtak om
inndragning av tilskudd

fattet i sak  09/18

24/  18 Endring av møtedato
23/05

Rørvik 13.04.2018

Gretha Aarseth Nordbøe

Vedtak:

1:  Styret i NYN IKS tilrår  overfor  representantskapet
at framlagte forslag til reviderte Retningslinjer  og

vedtekter for forvaltning av regionale midler, vedtas

2:Om fylkeskommunen legger inn nye føringer på
regionale midlerjusteres retningslinjene  i  forhold til

det.

3: Retningslinjer/vedtekter gjelder fram til

01.01.2020.

Styreleder utarbeider likelydende

saksframlegg til kommunestyrene

Vedtak:

Styrets vedtak:

Gretha Aarseth Nordbøe konstitueres i stillingen

som daglig leder i NYN iks i perioden fra og med
april til 1.08.2018. Stillingen utgjør 100 %.

Hun gis en samlet lønnskompensasjon for denne

perioden på kr  50 000,-.
Samtidig utvides pkt.  4  i avtalen av  28.09.2016

mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune v/YNVS og
NYN iks om kjøp av merkantil ressurs fra  60 %  til

100  %  i samme periode. Dette er godkjent og

akseptert av YNVS i e-post fra rektor datert

8.04.2018.

Vedtak:

Styret  i Nyn  iks opprettholder vedtaket om

inndragning av resttllskuddet da alle frister om

rapportering er overskredet.

Vedtak:

Neste møte er opprinnelig fastsatt til  23.05. På

grunn av møtekollisjon med formannskapsmøte

på Leka kommer styreleder tilbake med forslag til ny

dato.
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Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2008/971-2 
Saksbehandler: Camilla Maria Vågan 
Dato: 04.06.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskapet 11.06.2018 
56/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Nærøy fjellstyre - søknad om kommunal garanti for lån   

 
 
Vedlegg: 

1 Søknad fra Nærøy fjellstyre om kommunal lånegaranti 

 
 
Bakgrunn 
Nærøy fjellstyre har pr. brev datert 05.06.18 søkt Nærøy kommune om å stille garanti for et 
lånebeløp pålydende kr 150 000,-. Nærøy fjellstyre har fått et lånetilbud fra Sparebank 1 Midt 
– Norge, som vil innvilges dersom garanti stilles. Det søkes om simpel garanti. 
 
Nærøy fjellstyre har foretatt en del nødvendige tiltak med oppgradering av sine tre hytter 
samt tilhørende båter. Allerede har materialkostnadene påløpt med opp mot kr 150 000,-, som 
er dekket ved bruk av egenkapital. Arbeidet på tiltakene er hovedsakelig gjort på dugnad. 
Det samlede behovet knyttet til investeringene vil være på opp mot kr 300 000,-. 
 
Nærøy fjellstyre er forvalter av Mjøsund statsallmenning og skal forvalte denne i henhold til 
fjelloven. Fjellstyret velges av kommunestyret ved konstituering. 
Vurdering 
Nærøy fjellstyre har hatt et stort behov for å oppgradere sine hytter og tilhørende båter. For å 
komme i mål med prosjektet er det behov for å ta opp et lån i banken på kr 150 000,-. 
Sparebank 1 Midt – Norge har kommet med et tilbud, som innvilges dersom kommunen 
stiller som garantist. Rådmannen har vært i kontakt med banken hvor det bekreftes at lån 
innvilges dersom kommunen stiller med simpel garanti. Løpetiden på lånet er 10 år. 
 
Nærøy fjellstyre er en viktig forvalter av utmarks- og fjellområder i Nærøy, og tilbyr 
muligheter for jakt, fiske og friluftsopplevelser. I et folkehelseperspektiv er det viktig å ha 
aktører som tilrettelegger og tilbyr slike opplevelser, hvor hyttene med båter er et vesentlig 
tilbud. Nærøy kommune støtter det engasjementet som Nærøy fjellstyre har for forvaltningen 
og rådmannen tilrår at garanti stilles. Dette er et relativt lite lån, og i og med at dette ikke 
overstiger kr 500 000,- kommer ikke kommunelovens §51 i anvendelse, som krever 
Fylkesmannens godkjennelse. 
 



I søknaden har Nærøy fjellstyre vedlagt regnskapsoversikt for 2016 og 2017, hvor det 
muntlig er opplyst om at regnskapet for 2017 enda ikke er revidert. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Nærøy kommune stiller med simpel garanti for et lånebeløp pålydende kr 150 000,- i 
forbindelse med at Nærøy fjellstyre skal renovere/oppgradere sine hytter og båter. 

2. Garantien trappes ned tilsvarende nedbetalingen av lånet. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune stiller med simpel garanti for et lånebeløp pålydende kr 150 000,- i 

forbindelse med at Nærøy fjellstyre skal renovere/oppgradere sine hytter og båter. 
2. Garantien trappes ned tilsvarende nedbetalingen av lånet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















Nærøy kommune 

 

 Arkiv:  
Saksmappe: 2016/822-29 
Saksbehandler: Camilla Maria Vågan 
Dato: 22.05.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

73/18 Formannskapet 11.06.2018 
57/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 
Sak: Driftsenhet Innherred og Namdal: ny samarbeidsavtale   

Vedlegg: 

1 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til ordfører vedr. tjenesteinnholdet i 
kommunene innenfor driftsenhet Innherred og Namdal 

2 Mal for samarbeidsavtale - Politiråd 2018 

 
 
Bakgrunn 
 
I forbindelse med nærpolitireformen har Politiet gjennomgått en omorganisering, hvor blant 
annet Driftsenhet Innherred og Namdal er opprettet fra og med 01.06.18. 
 
I brev av 03.05.18 informerer Trøndelag politidistrikt om endringen og informerer nærmere 
om oppgavene knyttet til politikontakter og hvem som innehar denne funksjonen for de ulike 
kommunene.  
 
Kommunene har i dag politirådsavtaler, og det er med bakgrunn i nytt innhold og ny 
tjenestestruktur ønskelig at det signeres en ny samarbeidsavtale mellom Politiet og 
kommunene. Avtalen bør forankres i det lokale politirådet.  
 
Denne saken inviterer politisk nivå til å diskutere og gi signaler som det eventuelt vil være 
viktig for Nærøy kommune å nedfelle i en slik samarbeidsavtale. 
 
Vurdering 
 
Politiet har de siste årene gjennomgått en betydelig omorganisering som bl.a har endret 
organisasjonsstrukturen. I det samarbeidet som kommunen og lokalsamfunn har med Politiet 
blir politikontaktene viktige. I tillegg er det vesentlig å sikre en tett og god dialog ved bruk av 
politirådene. En samarbeidsavtale, lik den vedlagte malen, er derfor å anbefale. 
 
I brevet fra Trøndelag politidistrikt vises det til at kommunene kan inngå slik avtale enkeltvis 
eller via regionrådet. Saken løftes lokalt i egen kommune, da det derigjennom gis mulighet 
for en mer lokalt tilpasset samarbeidsavtale, dersom dette er ønskelig. 
 



Formannskap og kommunestyre oppfordres til å komme med eventuelle innspill til innhold i 
samarbeidsavtalen og slutte seg til at det inngås slik samarbeidsavtale, via politirådet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommunestyre slutter seg til at politirådet i Nærøy kommune inngår en 
samarbeidsavtale, med de innspill som har framkommet i møtet. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre slutter seg til at politirådet i Nærøy kommune inngår en 
samarbeidsavtale, med de innspill som har framkommet i møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
 

TJENESTEINNHOLDET I KOMMUNENE INNENFOR DRIFTSENHET 

INNHERRED OG NAMDAL 
 
Trøndelag politidistrikt viser til brev av 12.4.2018 der kommunene i det nye Innherred 
politistasjonsdistrikt ønsker svar og avklaringer knyttet til politikontaktens rolle og oppgaver, 
og det framtidige tjenestetilbudet i regionen. Spørsmålene som reises er også aktuelle for 
kommunene i Namdal politistasjonsdistrikt. Vi velger derfor å sende et samlet svar til alle 
kommuner i Driftsenhet Innherred og Namdal.   
 
Innherred politistasjonsdistrikt som omfatter kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, 
Verdal og Levanger. Namdal politistasjonsdistrikt består av kommunene Leka, Bindal, Nærøy, 
Vikna, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, 
Namdalseid, Flatanger og Osen. De to politistasjonsdistriktene utgjør til sammen Driftsenhet 
Innherred og Namdal og vil formelt være i drift fra 1.6.2018.  
 
De to politistasjonsdistrikt vil ha hovedansvaret for all polititjeneste innenfor 
politistasjonsdistriktenes område. Ledere og medarbeidere i politistasjonsdistriktet vil ha et 
felles ansvar for å gi god polititjeneste til alle innbyggerne i politistasjonsdistriktet.  
 
Som en del av gjennomføringen av Nærpolitireformen har Trøndelag politidistrikt vært 
gjennom en omfattende strukturendring som blant annet har medført innplassering av alle 
ansatte inn i en ny organisasjon.  
 
Politikontakt 

Ordningen med politikontakt ble etablert i juni 2016 og alle kommuner fikk fra det tidspunktet 
en egen politikontakt. På grunn av den forestående omfattende strukturendringen og 
innplassering av medarbeidere, ble innplassering av politikontakter gjort midlertidig. På 
bakgrunn av innplassering av medarbeidere og ledere inn i ny organisasjon vil det bli endringer 
i hvem som er politikontakter fra 1.6.2018.  
 

Ordfører 
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Trøndelag politidistrikt er inne i en krevende omstillingsprosess og selv om den nye 
organisasjonen vil bli iverksatt fra 1.6.2018, er det fortsatt ikke slik at alt er avklart og 
ferdigstilt.  
 
Politikontakt er en funksjon som skal bidra til nye arbeidsprosesser og styrke det helhetlige 
forebyggende arbeidet. Vi ønsker i samarbeid med kommunene å utvikle funksjonen og de 
oppgavene den skal ivareta.  
 
Fra 1.6.2018 vil følgende være politikontakter i Driftsenhet Innherred og Namdal: 
 
Kommune Politikontakt 

Levanger Anne Birgit Ulvin 
Verdal Knut Olav Røstad 
Inderøy Gunnar A. Solli 
Steinkjer Snorre Haugdahl 
Verran Gunnar A. Solli 
Snåsa Arnstein Wagnhild 
Osen Tor Flasnes 
Flatanger Bertil Ovesen 
Namdalseid Bertil Ovesen 
Fosnes Stein Erik Granli 
Namsos Stein Erik Granli 
Overhalla Tor Flasnes 
Høylandet Tor Flasnes 
Grong Birger Håpnes 
Namsskogan Birger Håpnes 
Røyrvik Jørn Ove Totland 
Lierne Jørn Ove Totland 
Vikna Erik Stovner 
Nærøy Erik Stovner 
Bindal Lars Mogstad 
Leka Ole Holand 
 

Politikontaktens oppgaver 

Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. 
Strategisk nivå er tjenesteenhetsleder som møter i politiråd/interkommunale politiråd og 
inngår forpliktende avtaler med kommunene. Operasjonelt nivå vil være politikontakten som 
den enkelte kommunen kan ta kontakt med eller som tar kontakt med kommunen for 
gjennomføring av det som er avtalt. Taktisk nivå er medarbeider som samarbeider med 
kommunene om konkrete utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle 
tre nivå med politi og kommune for å løse utfordringer i samarbeid med kommunen.  
 

Politikontaktene vil blant annet ha følgende oppgaver: 
 

• Politikontakten er tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunene og 
rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet og skal bidra til å få ledelse for 
tjenesteenheter og kommuner til å samarbeide og handle helhetlig. 
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• Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som 
tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i 
distriktet.  

• Politikontakten skal være tilstede i hver kommune en eller flere ganger i uke og det skal 
være minst en politikontakt tilknyttet alle kommuner. 

• Politikontakten inngår i et team sammen med dedikerte forebyggere. 
 
Politikontakten vil ha fullmakter gitt av tjenesteenhetsleder.  
 
Fremtidig tjenestetilbud 

Politimesteren skal etter ønske fra kommunene legge frem en skriftlig redegjørelse for 
tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken 
beredskap innbyggerne kan forvente og hvordan politiet skal sikre tett kontakt med bl.a lokale 
frivillige organisasjoner skal vektlegges. Dokumentet skal være presist nok til at det er mulig å 
evaluere sluttresultatet1. 
 
Utvikling av et godt tjenestetilbud er avhengig av samarbeid/samhandling mellom politi og 
kommune. Det er kommunene som sitter med mange av tiltakene/virkemidlene, spesielt 
innenfor forebygging.  Vi ønsker derfor å utforme et slikt dokument i nært samarbeid med 
kommunene.  
 
Vi har i dag politirådsavtaler i de fleste kommuner. For å få til et enda mer forpliktende 
samarbeid ønsker politistasjonsdistriktene Innherred og Namdalen å inngå nye 
samarbeidsavtaler knyttet til polititjenesten i hver enkelt kommune eller en felles avtale 
mellom politistasjonsdistriktet og regionrådet. Slike avtaler bør utvikles og forankres i politiråd 
og ha tydeligere mål for det forebyggende arbeidet. For at effekten av en inngått avtale skal 
kunne måles, bør nåsituasjonen beskrives i en avtale og være utgangspunktet for måling av 
effekt.  
 
Samarbeidsavtalene forankret i politiråd vil være et svært viktig grunnlag for vårt samlede 
tjenestetilbud til innbyggerne. Politikontaktene vil være sentrale i arbeidet med å utarbeide 
samarbeidsavtalene. Vedlagt følger mal for samarbeidsavtalen.  
 
Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med kommunene og vi møter gjerne i kommunene 
for å redegjøre for tjenestetilbudet til innbyggerne. 
 
 
 
Med hilsen 
 

 

 

Nils Kristian Moe 

 

 

 

Snorre Haugdahl 
Politimester Politiinspektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 

                                           
1 Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om 
Nærpolitireformen  
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Mottakere - Ordførerne i kommunene: 
Levanger 
Verdal 
Inderøy 
Steinkjer 
Verran  
Snåsa 
Osen 
Flatanger 
Namdalseid 
Fosnes 
Namsos 
Overhalla 
Høylandet 
Grong 
Namsskogan 
Røyrvik 
Lierne 
Vikna 
Nærøy 
Bindal 
Leka 
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POLITIRÅD
Samarbeidsavtale mellom __________kommune 
og ____________ politidistrikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1. Formål: 
 

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt 
politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

Hovedoppgaver: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. 

 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen 
disse temaene. 
 

2. Deltagelse: 
 

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i 
lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner. 

Minimum faste medlemmer: 

Ordfører i ___________ kommune: ______________________/leder 

Politistasjonssjef/lensmann:___________________ 

Rådmann:___________________ 

Politikontakt:____________________ 

SLT- Koordinator/sekretær:_______________________ 
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Andre kontaktpersoner: 

Fra næringsliv:________________ 

Fra frivillige organisasjoner:_______________ 

Fra interesseorganisasjoner:_______________________ 

Det avholdes __antall møter pr. år, minimum 2.  

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Det utarbeides referat som arkiveres. 
 

3. Lokale mål og oppfølging: 
 
Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet 
for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.  

  
  
  

 
Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige 
samarbeidet. Det forutsettes at politirådet aktivt etterspør og anvender kunnskap. Dette for å bidra 
til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak som iverksettes innen 
kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik 
at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  

I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger i 
politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede 
kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen beredskap og 
samfunnssikkerhet.   
 
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  
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4. Gyldighet: 
 

Avtalen revideres årlig.  

 

 

Dato :___________________ 

 

       Kommune/kommuner:___________________ 

 

 

 

Stasjonssjef/lensmann                                                                             Ordfører 
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Sak: Regionalt næringsfond - revisjon av retningslinjer og 

vedtekter for forvaltning av regionale midler   
 
 
Vedlegg: 
1 Trøndelag fylkeskommune - Regionale næringsfond -  fordeling 2018 - tilbakemelding 

innen 03.04.2018 - dok 1 
2 Tilbakemelding fra Nærøy kommune vedr. regionalt næringsfond 2018 
3 Retningslinjer og vedtekter for forvaltning av regionale midler i Ytre Namdal 2018 - 

dok 3 
4 Retningslinjer for regionalt næringsfond for Kystgruppen 2016 -dok 2 

 
 
Bakgrunn 
Trøndelag fylkeskommune har avsatt 9,4 mill. kr til regionale fond til kommunene for 2018. 
Trøndelag har 47 kommuner og det legges til grunn en ramme på kr 200 000 pr. kommune. 
Dette fordeles regionvis. Noen regionale samarbeidskonstellasjoner er klare, der vil 
fylkeskommunen forholde seg direkte til disse. Der det ikke er etablerte regionsamarbeid vil 
fylkeskommunen utfordre kommunene på hvem som ønsker å samarbeide. Regionene vil 
også bli utfordret på muligheten for å styrke fondene ved å legge inn egne midler.  
 
Kommunene er utfordret til å ta stilling til hvor de ønsker å være hovedmedlem, dvs. til 
hvilket regionsamarbeid de ønsker pengene overført til. 
 
Siden Ytre Namdal regionråd - Kystgruppen er nedlagt, så har Nærøy kommune svart at det 
vil være riktig at regionen Ytre Namdal, via NYN IKS, er mottaker av kommunenes 
tildelinger fra regionalt næringsfond og at det får være opp til kommunene i felleskap å 
beslutte hvordan pengene best mulig skal komme regionens næringsliv til gode. 
 
Vedlagt ligger modell for fordeling av midler (i tråd med vedtak 15/18 i NYN IKS og 
partnerskapsavtale om regionalt utviklingsarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og 
Næring i Ytre Namdal IKS (NYN).) Det legges opp til at all saksbehandling som gjelder 
regionale fondsmidler, gjøres av NYN IKS. Sakene behandles etter gjeldende vedtekter og 
retningslinjer for det regionale næringsfondet. Sakene legges deretter fram for styret i Næring 
i Ytre Namdal for vedtak. Søknadsbeløp inntil kr 20 000,- behandles administrativt, og 
rapporteres til styret i det påfølgende møtet. 



 
Dette gjelder ikke bevilgninger fra de fondsmidlene som kommunene selv forvalter.   
 
Alle saker skal legges inn på regionforvaltning.no, og alle kommunene og NYN IKS har 
innsyn i saksbehandlingen. Kommunene har selv ansvar for rapportering av de andelene de 
selv disponerer. 
 
Styret i NYN og representantskapet har i sine møter gått inn for at vedlagte Retningslinjer og 
vedtekter for forvaltning av regionale midler i Ytre Namdal vedtas, med følgende tilføyelse: 
De nye retningslinjene/vedtektene gjelder fram til 1.1.2020. Om fylkeskommunen vedtar nye 
føringer/retningslinjer for regionale midler justeres retningslinjene/vedtakene i NYN iks i 
forhold til det. Tilføyelsen framgår med rød skrift på side to i dokumentet.   
 
Vurdering 
De reviderte retningslinjene og vedtektene for forvaltning av regionale midler i Ytre Namdal 
gir etter rådmannens syn, en god forvaltning av de midlene som Ytre Namdal får tildelt av 
fylkeskommunen.   
 
Slik rådmannen ser det er det ikke naturlig å legge disse midlene inn under Namdal 
regionråds forvaltning. Ytre Namdal er en felles arbeids- og bostedsregion og disse midlene 
gir kommunene en mulighet til å være en aktiv samspillspartner med næringslivet. En viktig 
faktor for å få til en god og tett relasjon mellom Namdalskysten næringsforening og NYN 
IKS, vil være muligheten for å gå inn med noe støtte for å få prosesser i gang.  
 
Avslutningsvis må rådmannen poengtere at midlene etter hvert har blitt svært begrensede, 
noe som er beklagelig fordi det reduserer kommunenes mulighet til å være en aktiv 
samspillspartner med næringslivet i utviklingen av gode prosjekter. Rådmannen viser derfor 
til egen sak som framlegges hvor det foreslås at det fra midlene som overføres fra 
Havbruksfondet avsettes midler til næringsfond, som kommunen kan benytte til 
stimuleringstiltak. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Vikna og på Leka, godkjenner 
Nærøy kommunestyre vedlagt revisjon av retningslinjer og vedtekter for forvaltning av 
regionale midler i Ytre Namdal. 

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Vikna og på Leka, 
godkjenner Nærøy kommunestyre vedlagt revisjon av retningslinjer og vedtekter for 
forvaltning av regionale midler i Ytre Namdal. 
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Vår dato: 27.02.2018 Vår referanse: 201801786-4 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Ole Harris Hanssen 

     

Regionale næringsfond, fordeling 2018 

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune vedtok på sitt møte 13.02.2018 

(sak 8/18) Budsjett for regionale utviklingsmidler 2018. Vedtaket innebærer bl.a. en 

bevilgning på 9,4 mill. kr til regionale næringsfond.  

Det er ønskelig å få avklart den regionvise fordelingen så raskt som mulig og vi ber 

derfor den enkelte kommune om å gi en tilbakemelding på epost til 

olehan@trondelagfylke.no senest innen 3. april 2018. 

I saksframlegget for hovedutvalget er bevilgningen omtalt som følger: 

«Kommunene oppfordres til å samarbeide om regionale fond og det foreslås 

derfor at det ikke bevilges fond til enkeltkommuner for 2018. Den økonomiske 

rammen til næringsfond er kraftig redusert, og med så lave beløp pr. kommune 

(47 kommuner) er det vanskelig å forsvare en slik fordeling ut fra optimal 

ressursbruk av de regionale utviklingsmidlene. Flere kommuner har for øvrig 

uttalt at antall henvendelser fra nyetablerere er få, og dette understøttes også 

av Innovasjon Norges uttalelser om en stor nedgang i antall søkere til 

etableringsstipend i hele Trøndelag. Unntaket er Trondheim, der mange ønsker å 

etablere teknologibedrifter. IN Trøndelag ga ingen avslag på søknader om 

etableringsstipend i 2017.  

Det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrenser i 

utviklingsarbeidet for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

bidrar til økt samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Regionalt 

samarbeid styrker også kompetanse og kapasitet i forvaltningen av fondene og 

en bedre ressursutnyttelse. I de regionene som har egne Strategiske 

næringsplaner, vil fondene være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring 

av regionale næringstiltak. Regionene kan også øremerke deler av fondet til å 

behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter. En slik 

ordning kan være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge og 

fylkeskommunen i behandlingen av mindre/lokale prosjekter. Dette kan 

fastsettes gjennom retningslinjene for det enkelte fond. Dette må utarbeides i 

tråd med KMDs retningslinjer og de føringer fylkeskommunen gir for bruken av 

midlene. 

Det avsettes kr 9,4 mill. til regionale fond til kommunene for 2018. Trøndelag 

har 47 kommuner og det legges til grunn en ramme på kr 200 000 pr. 

kommune. Dette fordeles regionvis. Noen regionale samarbeidskonstellasjoner 

er klare, der vil fylkeskommunen forholde seg direkte til disse. Der det ikke er 
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etablerte regionsamarbeid vil fylkeskommunen utfordre kommunene på hvem 

som ønsker å samarbeide. Regionene vil også bli utfordret på muligheten for å 

styrke fondene ved å legge inn egne midler.» 

I en tid med diskusjoner om nye regionsamarbeid og kommunesammenslåinger er det 

ikke helt åpenbart hvordan midlene skal fordeles og hvem som skal være forvaltere 

(vertskommune eller regionråd). Mange kommuner deltar i flere regionsamarbeid, men 

beløpet kr 200 000,- pr. kommune vil kun telle med i ett regionsamarbeid. 

Den enkelte kommune må derfor ta stilling til hvor de ønsker å være hovedmedlem, 

dvs. til hvilket regionsamarbeid de ønsker pengene tilført. Kommunene må selv foreta 

evt. avklaringer med berørte regionråd der dette er aktuelt.  

Vedtatt Handlingsprogram 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelag vil 

være et utgangspunkt for prioritering av midlene. For øvrig vil nye retningslinjer for 

regionale fond bli utarbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trude Marian Nøst      Even Ystgård 

Fylkesdirektør       Seksjonsleder 
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Tilbakemelding vedr. regionalt næringsfond 2018 

 

Viser til brev av 27.02.18 hvor det bes om tilbakemelding fra kommunene vedr. regionvis fordeling 

av midler avsatt til regionalt næringsfond for 2018. Det vises i denne henvendelsen til at kommunene 

oppfordres til regionalt samarbeid om regionalt fond, hvor det foreslås at det ikke bevilges til 

kommunale fond i 2018.  

 

Rammen til regionalt næringsfond er dessverre betydelig redusert, hvor det legges opp til kr 

200 000,- pr. kommune. Dette gir et relativt lite handlingsrom både for kommunene og regioner til å 

drive stimuleringsarbeid opp mot lokalt og regionalt næringsliv. Det vises i saksutredningen til 

hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune til at kommuner har relativt få søkere og at 

denne reduksjonen også samsvarer med redusert pågang til etablerertilskuddet som Innovasjon 

Norge forvalter. Denne utviklingen bør ikke ensidig underbygge betraktningen om at det ikke er 

behov for slik støtte lokalt. Vi som arbeider i forvaltningen, på alle nivåer, må se på hvordan vi bedre 

kan legge til rette for at flere oppsøker og får informasjon om de mulighetene som finnes ved 

etablering og videreutvikling av virksomheter.  

 

Nærøy kommune opplever at de midlene som vi har fått tildelt gjennom alle år har kommet godt med 

i vårt støttearbeid overfor etablerere og andre som ønsker å videreutvikle sin virksomhet. 

Kommunene selv har rådd over begrensende midler, og den støttet vi har kunne gi, synes å ha vært et 

viktig bidrag for mange. I stor grad handler dette om å kunne gi et bidrag i en kritisk fase i oppstart 

og utvikling, og selv om støtten ikke har vært stor økonomisk sett, er tilbakemeldingen at de som får 

støtte opplever at de blir sett og verdsatt for den ideen de arbeidet med. I mange sammenhenger ser 

vi at dette tilskuddet også ikke bare bidrar til å støtte enkeltetablerere, men også gir ringvirkninger i 

lokalsamfunnsutviklingen. For det er nettopp slik, i våre kommuner og i vår region, at 

næringslivsutvikling også handler om lokalsamfunnsutvikling, hvor den enkeltes ide og engasjement 

er svært avgjørende for at flere skal se muligheter og selv bidra til å «dra i samme retning». 

 

Nærøy kommune mener at det fortsatt er behov for slike midler i kommunene/regionene og anmoder 

om at potten som bevilges kan økes i årene framover.  

 



 

 

 Side 2 av 2 

Regionen Ytre Namdal med kommunene Leka, Vikna og Nærøy har i nært samarbeid med regionens 

næringsliv utarbeidet en Strategisk næringsplan som setter klare mål og ambisjoner for utvikling 

fram mot 2025. Planen er nå under revidering for å oppdateres med relevante tall og mål for en 

region som er i sterk utvikling. Denne planen har blitt et felles verktøy for kommunene og 

næringslivet i Ytre Namdal og en felles plattform for det regionale næringsarbeidet. 

 

Omstillingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal ble etter omstillingsperioden omgjort til 

selskapet Næring i Ytre Namdal i 2016, eid av kommunene som vårt felles utviklingsselskap. Etter at 

regionrådet for de tre kommunene, Kystgruppen, ble nedlagt i 2017 etter etableringen av Namdal 

regionråd, har mye av den næringsmessige dialogen mellom kommunene foregått gjennom 

utviklingsselskapet Næring i Ytre Namdal. Etter samtale mellom rådmenn og ordførere på siste 

representantskapsmøte, er det et ønske om at de regionale midlene tildeles regionen Ytre Namdal, da 

gjennom utviklingsselskapet NYN. Kommunene Leka, Nærøy og Vikna vil der kunne beslutte 

hvordan disse midlene best mulig skal kunne stimulere til videreutvikling av lokalt næringsliv i 

kommunene og i regionen.  

 

Nærøy kommune mener det vil være riktig at regionen Ytre Namdal, via NYN, er mottaker av 

kommunenes tildelinger fra regionalt næringsfond og at det der får være opp til kommunene i 

felleskap å beslutte hvordan pengene best mulig skal komme regionens næringsliv til gode.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Camilla Maria Vågan 

ass. rådmann 

Nærøy kommune 
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Vikna kommune  7901 Rørvik 

Leka kommune    
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Retningslinjer og vedtekter for forvaltning
av regionale midler i ytre Namdal
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Modell for fordeling av midler (i tråd med vedtak 15/18.i NYN iks og 
partnerskapsavtale om regionalt utviklingsarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune 
og Næring i Ytre Namdal.) De nye retningslinjene/vedtektene gjelder fram til 
1.1.2020. Om fylkeskommunen vedtar nye føringer/retningslinjer for regionale midler 
justeres retningslinjene/vedtakene i NYN iks i forhold til det.

Programområdene vil være:

- Bioøkonomi 
- Sirkulærøkonomi
- Havrommet
- Smarte samfunn 

- Opplevelsesnæringer

Trøndelag fylkeskommune tildeler i 2018 kr 600 000.- i fondsmidler til kommunene i 
Ytre Namdal. Kommunene Leka, Nærøy og Vikna beholder kr 100 000,- hver og 
rapporterer inn bruken av disse på regionforvaltning.no. 

Det skal i tillegg settes av kr 120 000,- for tilskudd til regionale festivaler og 
kulturarrangement. Det enkelte arrangement kan ikke motta tilskudd over kr 15 000,-.

Regnskap fra siste arrangement må legges ved søknaden.

Sekretariatet benytter regionforvaltning.no og alle søknader MÅ legges inn digitalt.

Saksbehandling:

All saksbehandling som gjelder regionale fondsmidler, gjøres av NYN iks.

Sakene behandles etter gjeldende vedtekter og retningslinjer for det regionale 
næringsfondet. Sakene legges deretter fram for Styret for Næring i Ytre Namdal for 
vedtak.

Søknadsbeløp inntil kr 20 000,- behandles administrativt, og rapporteres til styret i 
det påfølgende møtet.

Dette gjelder ikke bevilgninger fra de fondsmidlene som kommunene selv har 
beholdt.

Alle saker skal legges inn på regionforvaltning.no, og alle kommunene og NYN iks
har innsyn i saksbehandlingen. 
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Kommunene har selv ansvar for rapportering av de andelene de selv disponerer.

Fellestiltak:

Et tiltak defineres som et fellestiltak dersom minst 1 av de 3 kriteriene under 
oppfylles:

 Tiltaket er nedfelt i fylkeskommunale handlingsplaner.

 Tiltaket får status som regionalt prosjekt av Region Namdal, Fylkesmannen i 
Trøndelag, eller Trøndelag fylkeskommune.

 Tiltaket har betydning for 2 eller flere kommuner i Ytre Namdal.

Habilitet:

 Når en kommune selv står som søker, vil styremedlemmet fra 
søkerkommunen være inhabil.

Satser for støtte:

Veiledende rammer for tilskudd fra Regionalt næringsfond i Ytre Namdal:

Nyetablering: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til            
kr 150 000,-.

Bedriftsutvikling: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til      
kr 100 000,-.

Investering: inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til              
kr 50 000,-.

Tiltak som fremmer ungdommers sysselsettingsmuligheter kan få inntil 75 % i 
tilskudd til bedriftsutvikling, begrenset oppad til kr 100 000,-. Dette gjelder først og 
fremst ved første gangs søknad, og kun unntaksvis ved senere søknader.

Vedtaksmyndighet er Styret i NYN iks

Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 
dersom de er påbegynt.

Prosjektene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene nedfelt i Strategisk 
Næringsplan for Ytre Namdal.
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Timesats/egeninnsats:

 Godkjent sats for beregning av egeninnsats i prosjektet inntil 650 kr/time.

 Godkjent timesats for frikjøp av egne timer er maksimalt 650 kr/time mot 
framlagt lønnslipp/dokumentasjon.

 Tilskuddet skal ikke gå til utbetaling for eget arbeid dersom søker har annen 
inntekt.

Annen innarbeidet praksis:

 Ungdom som ønsker å gjennomføre noen form for fagopplæring/praksis i 
andre deler av landet/ i utlandet, eller ungdom som kommer fra andre deler av 
landet/utlandet og tar fagopplæring/praksis i Ytre Namdal, som er relevant for 
næringslivet i regionen, kan få inntil kr 10 000,- i støtte fra regionalt 
næringsfond. Det må dokumenteres at støtten går til utdanningsrettet aktivitet.

 Det kan gis tilskudd til direkte markedsføring dersom bedriften er i en 
oppstartsperiode. Tilskudd til direkte markedsføring gis kun ved første gangs 
søknad.

 Det kan gis tilskudd til opplærings-/kompetansehevingstiltak i landbruket og i 
de maritime og marine næringer ved oppstart av ny produksjon (for eksempel 
ved omstilling).

 Bruk av egen tid vil som hovedregel ikke godkjennes som del av 
kostnadsgrunnlag ved deltagelse på f.eks. salgsmesser.

 Utgivelse av bøker og lignende kan gis et tilskudd på inntil 25 % av maksimalt 
kr 100 000 i kostnadsoverslag, uavhengig av inntektspotensial.

 Dersom det er det er lagt inn en stor grad av eget arbeid i kostnadsoverslaget, 
er det en fare for at tilskuddet kan overstiger de eksterne kostnadene. Det må 
da påpekes i vedtaket at dette ikke tillates, og at hvis regnskapet viser at dette 
er tilfelle, må tilskuddet reduseres slik at den kun dekker de eksterne 
kostnadene.

 Egne timer og timesats bør alltid framgå av kostnadsoverslaget.
 Det gis normalt ikke tilskudd til utarbeiding av reguleringsplaner og lignende.
 Tiltaksarbeid i form av arrangementer som elevmesser og lignende, kan 

støttes etter at de er gjennomført, da det er vanskelig å beregne deltakelse og 
kostnader i forkant.

 Eventuelle klager på styrevedtak i NYN iks legges fram for representantskapet
til avgjørelse.

*På forespørsel må skatteattest legges fram.

Rørvik mars 2018



 
 

 

 

 

 

 

 Retningslinjer for regionalt næringsfond for Kystgruppen 2016. 

Vedlegg til (PS 06/16) 

 

Modell for fordeling av midler (i tråd med vedtak PS 06/16 i Kystgruppen og partnerskapsavtale 

om regionalt utviklingsarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Kystgruppen 2016):-  

Nord-Trøndelag fylkeskommune tildeler i 2016 kr.1 800 000,- i fondsmidler til kommunene i Ytre 

Namdal. Hver kommune beholder kr. 100 000,- og rapporterer inn bruken av disse på 

regionforvaltning.no. 

Inntil kr 90 000 av det regionale fondet kan benyttes til administrasjonskostnader vedrørende 

sekretariatsfunksjon(5%).  

Det skal i tillegg settes av kr. 100.000 til prosjekter uten direkte næringsperspektiv, som trenger 

regional støtte for å utløse midler fra andre kilder og kr 100 000,- for tilskudd til regionale festivaler 

og kulturarrangement. Det enkelte arrangement kan ikke motta tilskudd på mer enn kr 15 000,-  

Regnskap fra siste arrangement må legges ved søknaden.  

Sekretariatet benytter regionforvaltning.no, og oppfordrer alle søkere til å søke digitalt. 

Viser til vedtaket:  

1: Hele potten på kr 1 800 000,- overføres fra fylkeskommunen til konto Regionalt fond Ytre 

Namdal og fordeles fra den.  

2: Kommunenes fordeling kommer fram på denne måten:  

Nærøy: Kr 100 000.-  

Vikna: Kr 100 000,-  

Leka: Kr 100 000,-  

3: Sekretariatet bistår kommunene med rapporteringen for bruken av hele fondet. Det åpnes for at 

en andel på inntil 5 % av fondet kan brukes til administrasjon. Det vil i år totalt utgjøre kr 90 000,- 

 

 

 

 

 

 



Saksbehandling:  

* All saksbehandling som gjelder regionale fondsmidler, gjøres av fondets sekretariat, og i noen 

tilfeller av kommunene. Sakene behandles etter gjeldende vedtekter og retningslinjer for det 

regionale næringsfondet. Sakene legges deretter fram for Styret for regionalt fond (SRF) Dette 

gjelder ikke bevilgninger fra de fondsmidlene som kommunene selv har beholdt.  

* Alle saker skal legges inn på regionforvaltning.no, og alle kommunene og sekretariatsleder har 

innsyn i saksbehandlingen. 

Fellestiltak:  

Et tiltak defineres som et fellestiltak dersom minst 1 av de 3 kriteriene under oppfylles:  

* Tiltaket er nedfelt i handlingsprogram RUP.  

*Tiltaket får status som regionalt prosjekt av Kystgruppen, FMNT eller NTFK.  

*Tiltaket har betydning for 2 eller flere kommuner i Ytre Namdal  

 

 

Habilitet:  

* Når en kommune selv står som søker i fellessaker, skal en annen kommune i regionen behandle 

søknaden før den legges frem for Styret for regionalt fond..  

* Når en kommune selv står som søker, vil styremedlemmet fra søkerkommunen være inhabil.  

 

Satser for støtte:  

Veiledende rammer for tilskudd fra Regionalt næringsfond i Ytre Namdal:  

* Nyetablering: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr. 150.000,  

* Bedriftsutvikling: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr.100.000,-  

*Investering: inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, begrenset oppad til kr. 70.000,-  

* Tiltak som fremmer ungdommers sysselsettingsmuligheter kan få inntil 75% i tilskudd til 

bedriftsutvikling, begrenset oppad til kr. 150.000,-. Dette gjelder først og fremst ved første gangs 

søknad, og kun unntaksvis ved senere søknader.  

 

Vedtaksmyndighet er Styret for regionalt fond (SRF)  

Søknader på tilskudd over 75 000 ,- overføres Kystgruppen for politisk behandling. Det skal ikke 

gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.  

Prosjektene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene nedfelt i Regionalt 

utviklingsprogram.   

 

 

 

 



 

 

Timesats/egeninnsats:  

* Godkjent sats for beregning av egeninnsats i prosjektet inntil 300 kr/time.  

* Godkjent timesats for frikjøp av egne timer er maksimalt 400 kr/time mot framlagt 

lønnslipp/dokumentasjon.  

*Tilskuddet skal ikke gå til utbetaling for eget arbeid dersom søker har annen inntekt.  

 

Annen innarbeidet praksis:  

*Ungdom som ønsker å gjennomføre noen form for opplæring/praksis i utlandet, som er relevant 

for næringslivet i regionen, kan få inntil kr. 10.000 i støtte fra regionalt næringsfond. Tilskuddet 

kan ikke overstige 50% av godkjent kostnadsoverslag.  

* Det kan gis tilskudd til direkte markedsføring dersom bedriften er i en oppstartsperiode. Tilskudd 

til direkte markedsføring gis kun ved første gangs søknad.  

* Det kan gis tilskudd til opplærings-/kompetansehevingstiltak i landbruket og i de maritime og 

marine næringer ved oppstart av ny produksjon (for eksempel ved omstilling).  

* Det kan gis tilskudd til kjøp av datamaskin, skriver og lignende ved oppstart av bedrift.  

 

* Bruk av egen tid vil som hovedregel ikke godkjennes som del av kostnadsgrunnlag ved 

deltagelse på f. Eks salgsmesser.  

*Utgivelse av bøker og lignende kan gis et tilskudd på inntil 25% av maksimalt kr. 100.000 i 

kostnadsoverslag, uavhengig av inntektspotensial.  

* Dersom det er det er lagt inn en stor grad av eget arbeid i kostnadsoverslaget, er det en fare for 

at tilskuddet kan overstiger de eksterne kostnadene. Det må da påpekes i vedtaket at dette ikke 

tillates, og at hvis regnskapet viser at dette er tilfelle, må tilskuddet reduseres slik at den kun 

dekker de eksterne kostnadene.  

* Egne timer og timesats bør alltid framgå av kostnadsoverslaget.  

* Det gis normalt ikke tilskudd til utarbeiding av reguleringsplaner og lignende.  

* Tiltaksarbeid i form av arrangementer som elevmesser og lignende, kan støttes etter at de er 

gjennomført, da det er vanskelig å beregne deltakelse og kostnader i forkant.  

* Saker som passer inn legges fram og diskuteres i Ytre Namdal utviklingsforum (YNU). Styret er 

fortsatt avgjørende myndighet.  

*På forespørsel må skatteattest legges fram.  

 

 

Rørvik mars 2016 
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Sak: Kommunalt næringsfond - utvidet ramme   

 
 
 
Bakgrunn 
Viser til sak PS 74/18 om tildelinger av midler fra regionale utviklingsmidler. I den saken 
framgår det at det legges opp til at hver kommune skal få overført kr 100 000,- av de 
regionale midlene for å kunne gi tilskudd til næringsetableringer/utvikling. Denne rammen 
samsvarer med den rammen kommunene har hatt til fordeling de senere årene. Det har vært 
delegert til rådmannen, derunder den med næringsansvar, etter søknad å tildele midler til 
etablerer og næringsaktører. 
 
Rådmannen fremmer denne saken for å synliggjøre at det er et behov for økte ressurser til å 
kunne stimulere næringsarbeid og prosjekter. Med bakgrunn i de overføringene kommunen 
har fått og vil få fra Havbruksfondet, er det naturlig å se på muligheten for at noe av disse 
midlene kan brukes til et styrket næringsarbeid fra kommunens side. En del av dette kan være 
å øke det kommunale næringsfondet ut over de 100 000 kr som kommer fra regionale midler. 
 
Vurdering 
Summen på kr 100 000,- som kommunene til nå har hatt til rådighet er en relativt liten sum til 
å kunne stimulerer næringsaktivitet for. De tilskuddene som vanligvis har blitt gitt til 
etablerere og prosjekter har vært i størrelsesorden10 000 – 15 000,-. Dette representerer en 
veldig liten sum sett i forhold til de kostnadene som eks. etablerere har ved oppstart og 
utvikling av virksomheten. Når det er sagt er det ulike henvendelser til kommunene, alt fra de 
som har en konkret utviklingsside til de som enda ikke har en klar forretningside. I dette 
arbeider er det å kunne yte et lite tilskudd et velkomment insitament. Mange bruker dette 
tilskuddet til oppstartskostnader, kursing eller innleie av ekstra kompetanse til prosjektering. 
 
I perioder er det ganske mange henvendelser til kommunen fra de som har planer om å 
etablere egen virksomhet. Flere av disse kan kanaliseres videre til NYN, samtidig som det er 
forventet at kommunen skal fungere som en førstelinjetjeneste og evne å møte folk med gode 
råd om hvor de skal starte på prosessen. Flere med fremmedspråklig bakgrunn henvender seg 
også for å få veiledning i det norske regelverket og hvordan systemet er for 
næringsetableringer.  
 



Kommunene har fått og vil få betydelige overføringer fra Havbruksfondet. Det er viktig for 
legitimiteten til kommunenes bruk av disse midlene, at det kan synliggjøres at midlene 
brukes til utvikling. En del av dette utviklingsarbeidet bør dreie seg om å veilede og støtte 
etablerer og næringsaktører.  
 
Med dette som bakgrunn foreslår rådmannen at kommunalt næringsfond tilføres ekstra 
midler for 2018, og at det i budsjettet for 2019 innarbeides økte bevilgninger til 
næringsarbeidet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Kommunalt næringsfond økes med kr 250 000,-. Økningen dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond.  
 
I budsjettarbeidet for budsjett 2019 vurderes en ytterligere økning og tiltak i forhold til 
kommunens næringsarbeid. 
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Sak: Ingrid Bergh - søknad om studiestøtte   

 
Vedlegg: 

Ingrid Bergh – søknad om støtte til kjeveortopedstudiet  

 
 
Bakgrunn 
Nærøy kommune v/ordfører har mottatt søknad om studiestøtte fra Ingrid Bergh. Hun er 
bosatt i Vikna og arbeider som tannlege ved Ytre Namdal tannklinikk. Hun har søkt og fått 
plass ved det treårige kjeveortopedstudiet ved Universitetet i Oslo. For å kunne gjennomføre 
studiet søker hun om økonomisk støtte fra kommunene Vikna og Nærøy. Søker utfordrer 
kommune om støtte i tre år, og sier seg med dette villig til å signere en kontrakt med 
forpliktelse til å starte opp privatpraksis i Nærøysund kommune etter endte studier. 
 
Det har vært dialog om saken mellom ordfører i Vikna og Nærøy, og i og med at kommunene 
ikke har egne stipendordninger eller rutiner knyttet til behandling av slike søknader, løftes 
saken til politisk behandling i de respektive kommuner. 
 
Vikna har vedtatt å innvilge kr 75 000,- pr.år i tre år. Ordningen må samkjøres når 
Nærøysund kommune opprettes fra 2020. 
 
Vurdering 
Det er utvilsomt et behov for utdannede tannleger med spesialisering i Ytre Namdal i 
framtiden. I dag benyttes nærmeste tjeneste knyttet til kjeveortopedi i Namsos for regionens 
innbyggere. Det at det er muligheter for å få etablert egen praksis innenfor dette 
spesialiseringsområdet i regionen i framtiden, anses derfor som svært positivt og 
ressurssparende for våre innbyggere med tanke på transport og tidsbruk. Det er uttalt mål i 
begge kommunene at regionen i framtiden må evne å tilknytte seg relevant 
spesialistkompetanse for å kunne tilby våre innbyggere bedre og mer komplette tjenester. 
 
Rådmannen har imidlertid ingen ordning eller praksis å vise til når det gjelder slik 
studiestøtte som det her søkes om. I prinsippet burde kommunene i felleskap sette seg 
sammen og utarbeide retningslinjer for en felles ordning, som utlyses og som er åpen for alle 
søkere på tvers av kompetanse. En slik ordning vil kunne bidra til at vi lettere kommer i 



kontakt med ønsket kompetanse og som kan medføre forpliktende samarbeid om 
etablering/bosetting i kommunen etter endt utdanning. Men i og med at det for å svare opp 
denne søknaden, ikke vil være tid til en slik gjennomgang, løftes søknaden som en 
enkeltsøknad opp til politisk behandling. 
 
Kompetansen som søker her vil inneha ved endt studium og tilbudet som blir etablert i 
kommunen/regionen ved privatpraksis, vil være et viktig tjenestesupplement for kommunens 
innbyggere. Med bakgrunn av dette er rådmannen innstilt på innvilge støtte i tre år. Da et 
ikke er egen ordning for dette med avsatte midler, foreslås dette inndekt ved bruk av 
disposisjonsfond. Det forutsettes minst tre års bindingstid og etablering av privatpraksis i 
Ytre Namdal etter endt utdannelse. 
 
Som en forlengelse av behandlingen av denne søknaden foreslår samtidig rådmannen at 
kommunene Vikna og Nærøy i fellesskap utarbeider en egen sak for fellesnemnda i 
Nærøysund kommune, som foreslår mulig studieordning for innbyggere som tar 
spesialistutdanning som kommunen/regionen har behov for. Kommunene må i dette 
kartlegge hvilke spesialiseringer det vil være behov for i framtiden ut i fra et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra Ingrid Bergh med støtte på kr 25 000,- pr. år 
i tre år. Det forutsettes tre års bindingstid med opprettelse av privatpraksis i 
Nærøysund kommune etter endt utdanning. 

2. Rådmennene i Vikna og Nærøy utarbeider et forslag til felles studieordning for 
Nærøysund kommune, som vedtas av fellesnemnda. 

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende alternative forslag: 
Rådmannens forslag til innstilling med følgende endring: 
Beløp endres til 50.000,- pr år. Beløpet dekkes av disposisjonsfond 1. år og tas deretter 
inn i budsjett. 
 
Formannskapets alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra Ingrid Bergh med støtte på kr 50 000,- pr. 

år i tre år. Beløpet dekkes av disposisjonsfond 1. år og tas deretter inn i budsjett. 
Det forutsettes tre års bindingstid med opprettelse av privatpraksis i Nærøysund 
kommune etter endt utdanning. 

2. Rådmennene i Vikna og Nærøy utarbeider et forslag til felles studieordning for 
Nærøysund kommune, som vedtas av fellesnemnda. 
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Vedlegg: 
1 Møteplan 2. halvår 2018 

 
Bakgrunn 
Ordføreren har foreslått følgende møtedatoer for formannskapet og kommunestyret i 
2. halvår 2018: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 
Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til møteplan 2. halvår 2018 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 
Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
  



Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til møteplan 2. halvår 2018 for formannskapet og kommunestyret godkjennes 
som følger: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 
Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
 
 
 
 



Møteplan 2. halvår 2018

Ukenr. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ukestart: Dato: 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09. 01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10. 05.11. 12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 17.12. 24.12.

Rådmannens ledermøte x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Formannskap/ADM-utv. 10.09. 10.10. 07.11. 27.11.

Kommunestyre 21.09. 16.11. 18.12.

Utvalg for oppvekst- og kultursaker H

Utvalg for helse- og sosialsaker Ø

Utvalg for drifts- og utviklingssaker S

Kystgruppen T

AMU F

HTV-forum E

Rådet for likest. av funksj.h. R

Eldrerådet I

Nærøy ungdomsråd E

Kontrollutvalget

Avd.møter DUA 9-11.30

HS: Personalmøte

HS: HTV-møte

SO: Ledermøte

Skoleruta

Merk. 1: Merk. 2:

Ledermøte: Tirsdag kl.: 10:00 Fylkesting:

Formannskap: Tirsdag kl.: 09:00

ADM-utvalg Tirsdag kl.: 09:00

Kommunestyre: Torsdag kl.: 09:00

Ordføreren er på ferie:

Skolens høstferie: Uke 41 Merk. 3:

Siste skoledag før jul: 21.12.

DesemberJuli August September Oktober November
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