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Sak: Tilleggspunkt til Nærøy kommunes Helhetlige     kriterier 

for tildeling av tjenester i kommunen   
 
Vedlegg: 
1 pårørendestøtte 
2 tilleggskriterier for skjermet enhet for demente 
3 Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester i kommunen 

 
Sammendrag 
Nærøy kommunestyre vedtok i mars 2017 «Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester i 
kommunen». 
Det er 2018 utarbeidet nye forslag til kriterier; for pårørendestøtte og en spesifisering av 
kriteriene for å få tildelt plass på bokollektivet for aldersdemente 
Bakgrunn 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Med 
samhandlingsreformen økes fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering 
og rehabilitering, økt brukerinnflytelse og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunen 
og spesialisthelsetjenesten. Når sykdom rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på 
best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale 
helseforskjeller i befolkningen.  
Helse og omsorg i Nærøy kommune, skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig 
planlegging, god nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte 
riktige tjenester på riktig nivå. Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for 
tjenester skal stå i fokus. Tjenestene skal videre gjennom helsefremmende arbeid, 
forebygging og medbestemmelse, bidra til økt livskvalitet og egenmestring der målet er at 
alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig.  
Dokumentet” Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester i kommunen” er inndelt i to 
avsnitt:  
 Myndighet og organisering av helse- og omsorgstjenester  
 Kriterier og tjenestenivå  



 
Vurdering 
Ansvaret for pårørendestøtte er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 6a, de 
kriterier som bes innarbeides i dokumentet helhetlige kriterier, gir pårørende og brukere 
informasjon om hva dette kan bestå i. 
Med hensyn til spesifisering av kriteriene for opphold i bokollektivet for aldersdemente, er 
det ment som en forventningsavklaring av innleggelse og utskriving i avdelingen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og tilleggskriteriene 
for bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling av helse og 
omsorgtjenester i Nærøy kommune. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og 
tilleggskriteriene for bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling 
av helse og omsorgtjenester i Nærøy kommune. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og 
tilleggskriteriene for bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling 
av helse og omsorgtjenester i Nærøy kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pårørendestøtte  

Hjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (kommunens ansvar overfor pårørende) 

3 typer pårørendestøtte 

 Opplæring og veiledning  
 Avlastningstiltak 
 Omsorgsstønad 

Kriterier: 

 Omsorgsarbeid som den private omsorgsyteren utfører og som kommunen ville hatt plikt til 
å utføre dersom omsorgsyteren ikke hadde gjort det. 

 Omsorgsarbeid må være så omfattende at det vurderes som særlig tyngende.  
 Omsorgsarbeidet skal kartlegges og vurderes utfra følgende kriterier: 

o Omfang beskrives i timer pr uke/måned 
o Fysisk eller psykisk belastning av arbeidet  
o Om arbeidet skjer regelmessig eller i perioder 
o Varighet av omsorgsarbeidet 
o Om søker har inntektstap 
o Om søker har omsorgsplikt. Foreldre har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. 

Vurdere omsorgsoppgavene opp mot hva som normalt ligger i foreldrerollen og hva 
som forventes ut ifra barnets alder. 

 Den som har hjelpebehovet og omsorgsyter ønsker at den pårørende skal fortsette 
omsorgsarbeidet 
 

Opplæring og veiledning  

Hjemmel: helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 punkt 1 

Mål 

 sikre at omsorgsyter får den kompetanse og kunnskap som trengs for å utføre 
omsorgsoppgavene 

 sikre forsvarlig pleie for den som har hjelpebehov  
 sikre at omsorgsyter kan ivareta sin egen helse- og livssituasjon, og håndtere rollen både som 

pårørende og omsorgsyter 

Beskrivelse av tjenesten: 

Opplæring og veiledning knyttet til pasienten eller brukerens sykdom eller funksjonsnedsettelse, feks 
opplæring i regulering av diabetes eller i hva en demensdiagnose innebærer. Det kan være opplæring 
i utførelsen av bestemte arbeidsoppgaver, feks tunge løft, stresshåndtering. 

 
 
 
 
 



 

Avlastning 

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 punkt 2 

Mål 

 Forebygge utmattelse hos pårørende og bidra til å lette arbeidsbelastningen 
 Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og 

naturlig å bo sammen med pårørende  
 Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner og 

bevare sosial nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. 
 

Tjenestebeskrivelse 

 hjemmehjelp, støttekontakt, fritidskontakt 
 dagtilbud 
 kortvarig opphold (timer/dag/natt ) i institusjon 
 avlastning i eller utenfor hjemmet; eks i tilknytning til aktivitetstiltak og frivillig sektor og 

være av ulik varighetsgrad fra en kveldsstund til flere dager 

  

Omsorgsstønad  

Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 punkt 3 

 Er stønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  
 Det må være omfattende omsorgsoppgaver som er nødvendig for at den hjelpetrengende 

skal kunne leve og bo hjemme. 

  

Kriterier  

I tillegg til ovennevnte kriterier gjelder også: 
 Kommunen må vurdere at omsorgsstønad er  den beste løsningen for den som skal ha 

omsorgstjenester . 
 Kommunen krever at det er søkt hjelpestønad via NAV. Når søknad er sendt til NAV, må 

kommunen behandle søknaden om omsorgsstønad, og ta forbehold om endring når NAV har 
fattet sitt vedtak.  

 Når vedtaket fra NAV foreligger, kan kommunen trekke hjelpestønad fra utmålt 
omsorgsstønad. 

 Omsorgsstønad skal erstatte nødvendige omsorgsoppgaver eller annen praktisk bistand i 
hjemmet.  

 Vedkommende er nærmeste pårørende eller andre nærstående som bor i samme bolig. 
 Omsorgsstønad innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og 

varigheten fastsettes av kommunen.  
 Omsorgsstønad kan gis til personer over 18 år   
 Omsorgsstønad i tillegg til pleiepenger kan være aktuelt dersom det utføres omsorgsarbeid i 

tillegg til det som pleiepengene kompenserer for. 



Tjenestebeskrivelse 

 Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private som utfører særlig 
tyngende omsorgsarbeid som ellers ville være kommunens ansvar. 

 Kommunen avgjør om det gis omsorgsstønad eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen 
måte. Kommunen avgjør også hvilket nivå stønaden skal ligge på. 

 Omsorgsstønad opphører dersom omsorgsoppgavene i hjemmet blir overtatt av det 
offentlige hjelpeapparat eller hvis bruker er innlagt i institusjon eller blir tildelt bolig med 
vedtak om bemanning.  

  

Krav til den som mottar tjenesten 

 Oppdragstaker plikter å melde fra til Nærøy kommune dersom vedkommende ikke lenger 
kan utføre omsorgsoppgavene i henhold til oppsatt plan.  
 

Omsorgsyter vil som regel være oppdragstaker, og utbetaling skjer gjennom kommunens 
lønnssystem.  

Omsorgsstønad er skattbar inntekt, gir ikke rett til feriepenger, yrkesskadeforsikring eller 
tjenestepensjon. Den kan gi grunnlag for opptjening av pensjonspoeng. Navs regler om frilansere 
gjelder ved feks sykepenger. 

Egenbetaling. 

Kommunen kan ikke ta betalt for disse 3 typer pårørendestøtte.  

  



Legges inn i helhetlige kriterier under punkt 2.16 heldøgns omsorg ved NBBS – langtidsopphold 

 

Innvilges kun der alle andre tiltak er vurdert (hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, 
dagplass, avlastning, tilrettelegging av bolig med mer) og når pleie- og omsorgsbehovet overstiger de 
tiltak som kan tilrettelegges i egen bolig.  

Kriterier – tillegg etter – «behovet skal vurderes ut fra en totalvurdering av brukerens 
funksjonsnivå»: 

Tilleggskriterier for skjermet enhet for demente: 

- Bruker skal ha demensdiagnose 
- Brukers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging skal være større enn behovet for pleie 
- Bruker skal ha behov for skjerming og tilrettelagt avdeling/enhet 
- Bruker har stort behov for forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen 

Når behovet for fysisk pleie er større enn behovet for miljøterapeutisk tilrettelegging, vurderes 
utflytting til langtidsopphold i vanlig avdeling. 

 

Det som er markert med gult skal legges til i Helhetlige kriterier
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Del 1 Generell del 

1.1 Innledning 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Med 
samhandlingsreformen økes fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering 
og rehabilitering, økt brukerinnflytelse og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunen 
og spesialisthelsetjenesten. Når sykdom rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på 
best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller 
i befolkningen. 
Helse og omsorg i Nærøy kommune, skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig 
planlegging, god nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte 
riktige tjenester på riktig nivå. Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for 
tjenester skal stå i fokus. Tjenestene skal gjennom gjensidighet, bidra til økt livskvalitet og 
egenmestring der målet er at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Helse- og omsorgstjenestene i Nærøy kommune er organisert i 5 tjenesteområder. 

 Hjemmebaserte tjenester som består av hjemmesykepleien og praktisk bistand.
 Akutt- og rehabiliteringsavdeling, bokollektiv for aldersdemente ved Nærøy bo- og 

behandlingssenter og kortidsplasser, palliativ behandling mv i 2. etasje Nærøy bo- og 
behandlingssenter

 Bjørkåstunet og Sjøsiden omsorgsboliger. 
 Rus- og psykiatritjeneste og Fiskarbyen bofellesskap
 Tiltak for psykisk utviklingshemmede og Tverrveien, Bjørkåsveien og Ringveien 

bofellesskap.

1.2 Utarbeiding og oppfølging av tjenestekriteriene 

Ansvar 

 Enhetsledere og fagledere har ansvar for at tjenestekriteriene blir forankret i den 
enkelte enhet. Brukerkontoret har ansvar for at kriteriene følges i saksbehandling og 
tildeling.

 Alle ansatte i tjenesten har ansvar for å sette seg inn i kriteriene og forholde seg til 
disse i sitt arbeid. 

 Gjennom refleksjon og dialog skal det sikres at brukerkontoret og tjenestene har felles 
forståelse av kriteriene. 

1.3 Lovgrunnlag 

Helse- og omsorgstjenestene er underlagt en rekke lover og forskrifter. 
De mest sentrale lovene er: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven; gir kommunen plikt til å yte helse- og 
omsorgstjenester. 
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 Pasient- og brukerrettighetsloven; gir pasient og bruker rett til nødvendige helse-
og omsorgstjenester samt rett til medvirkning. 

 Helsepersonelloven; skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten 

 Folkehelseloven; styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende 
arbeid i alle samfunnssektorer. 

 Forvaltningsloven; regulerer forvaltningen og gjelder for saksbehandling ift. de 
tjenester hvor det fattes vedtak. 

 Offentleglova; regulerer hvilke dokumenter som skal være offentlig slik at offentlig 
virksomhet er mest mulig åpen og gjennomsiktig. 

I den enkelte tjenestebeskrivelse er aktuelle lovhjemler angitt. 

1.4 Myndighet og organisering av helse- og omsorgstjenester 

Kriterier og nivå for helse- og omsorgstjenester er førende for all tildeling av tjenester som er 
beskrevet i dette dokumentet. 

Nærøy kommune har brukerkontor for tildeling av pleie- og omsorgstjenester. 
Hensikten er: 

 Ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre likeverdig behandling.
 Fremme en profesjonalisering av saksbehandlingen. 
 Tydeliggjøring av kommunens ansvar som forvalter og tjenesteyter. 
 Skille mellom forvaltning (tildeling) og utførelse. 
 Oppnå bedre styring mellom bruk av ressurser og behov. 

Brukerkontorets ansvar er å motta, kartlegge, vurdere søknader og fatte vedtak om helse- og 
omsorgstjenester. De skal vedta tjenester basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og 
politisk vedtatt tjenestenivå i Nærøy kommune. Brukerkontoret har ansvaret for 
førstegangsregistrering i IPLOS. De skal formidle kartlagt hjelpebehov i tildelingsmøte med 
tjenesteenhetene, der nivået i omsorgstrappa blir avklart. 
Brukerkontoret er også en koordinerende enhet som har medansvar for samhandling rundt 
brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. I tillegg skal de gi veiledning og 
informasjon ved utfylling av søknader og evt. klagebehandling.

Brukerkontoret fatter vedtak og saksbehandler innen følgende tjenester: 

 Praktisk bistand 

 Hjemmesykepleie 

 Trygghetsalarm 

 Matombringing 

 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

 Korttidsopphold i institusjon 

 Langtidsopphold i institusjon

 Avlastning i institusjon 
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 Dagtilbud for demente

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 Støttekontakt / treningskontakt

 Omsorgslønn 

 Avlastning utenfor institusjon for barn 
 Praktisk bistand opplæring
 Rehabilitering i institusjon

Som koordinerende enhet vurderer og tildeler brukerkontoret behov for: 

 Individuell plan
 Ansvarsgrupper
 Koordinator

Brukerkontoret skal: 

 gjennom bruk av IPLOS registrering sikre at brukerne får riktig tjeneste i henhold til 
lover og forskrifter. 

 gjennom tett samarbeid med enhetene kvalitetssikre at bruker får tjenestene tilpasset
etter behov.

 gjennom gode rutiner, sikre at brukerne får behandlet sine søknader i henhold til 
forvaltningsloven. 

 gjennom gode rutiner sikre god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter. 

 med bruk av IPLOS – registrering, bidra til god ressursutnyttelse, samt likeverdige og 
virkningsfulle tjenester. 

 vedta definerte tjenester til den enkelte, som vil bli fattet i form av enkeltvedtak. 

Hva kan søker forvente: 

 Taushetsplikten overholdes. Søknader og personlige opplysninger blir behandlet 
konfidensielt. 

 Brukerkontoret tar kontakt med søker for å gjøre videre kartlegging av behov. 

 Det blir foretatt hjemmebesøk etter behov. 

 Skriftlig henvendelse vil bli besvart etter forvaltningslovens regler. 

 Brukerkontoret vil i samarbeid med søker komme frem til hvilke tjenester søker har 
behov for. 

 Det gjøres vedtak etter Helse og Omsorgstjenesteloven og pasient og 
brukerrettighetsloven. 

 Tjenester blir tildelt ut fra en faglig vurdering og forsvarlighet. 

Hva forventes av søker: 

 Søknaden leveres skriftlig av søker eller en som ivaretar søkers interesser. 
Brukerkontoret kan gi bistand ved utfylling av skriftlig søknad ved behov. 

 Søker er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger for å behandle søknaden. 
 At søker møter til avtalt tid. 
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 At det oppnevnes en nærmeste pårørende.

Hvem kan søke 

Det skal så langt som mulig foreligge skriftlig søknad fra den som søker en tjeneste eller en 
representant som ivaretar søkers interesse. Kommunen vil om nødvendig bistå søker i å fylle 
ut søknad. Kriteriene som er utarbeidet gjelder for alle som bor eller midlertidig oppholder 
seg i Nærøy kommune, uavhengig av alder og diagnose. Når det er fastslått at søker har rett til 
bistand, må kommunen i samarbeid med søker, finne frem til hvilken form – og i hvilke 
omfang hjelpen skal ytes. 
Søknad om bistand kan ikke avslås av økonomiske grunner. 
Det skal foreligge samtykke fra søker. Der søker selv åpenbart ikke er i stand til å ivareta sine 
interesser, kan nærmeste pårørende eller verge representere tjenestesøker (jfr. lov om pasient-
og brukerrettigheter).

Saksbehandling 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det vil 
bli foretatt hjemmebesøk v/behov. Etter at saken er utredet og informasjon innhentet fattes 
vedtaket. 
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én 
måned, skal det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette og forventa vedtaksdato. 
Ved akutt behov for hjelp kan tiltak iverksettes midlertidig inntil søknaden er behandlet. 

Om vedtaket 

I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som evt. tildeles med begrunnelse for vedtaket eller 
avslaget. Vedtaket evalueres kontinuerlig, ettersom pasient/brukers behov for bistand endrer 
seg. Ved endring gjøres en ny kartlegging. 

Egenandel

Kommunen kan kreve egenandel for enkelte helse- og omsorgstjenester. Dette er regulert i 
egen forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunestyret fastsetter satser for 
egenbetaling hvert år i forbindelse med budsjettbehandling. Viser til eget skriv om 
betalingssatser. 

Klagemulighet 

Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt i henhold til Forvaltningsloven § 28. 
Vedtak om lovpålagte helse- og omsorgstjenester kan påklages. Klagen sendes den instans der 
vedtaket er fattet. Dersom vedtaket opprettholdes skal klagen sendes videre til Fylkesmannen, 
for endelig avgjørelse. 
Tildeling av omsorgsbolig, trygghetsalarm og ulike dagtilbud er ikke lovpålagte tjenester.   
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1.5 Innhenting av opplysninger, bruk av IPLOS 

Som kartlegging i Nærøy kommune brukes IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) 
funksjonstester samt en individuell samtale med søker. 

IPLOS ble vedtatt 17.2.2006. Bruk av IPLOS er obligatorisk i alle kommuner. IPLOS er et 
nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til de som søker om 
eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 
IPLOS-kartleggingen er en viktig del av kommunens beslutningsgrunnlag for å innvilge eller 
avslå en søknad om helse- og omsorgstjenester. En del av IPLOS-dataene er opplysninger om 
behov for bistand/assistanse når det gjelder grunnleggende aktiviteter i dagliglivet (ADL).

For å få tildelt en tjeneste må IPLOS -score ligge på 3 eller mer innenfor ett eller flere av de 
områder som vurderes. Alle saker skal behandles individuelt. En score på ett eller flere 
områder er i seg selv ikke tilstrekkelig for å tildele tjeneste, men er ment som ett av flere 
parametere i en totalvurdering. 

De ulike funksjonene som vurderes er inndelt i 
grupper og vises nedenfor:

A. Sosial 
fungering 
1. Sosial 
deltakelse 
2. 
Beslutninger 
i dagliglivet 
3. Styre 
atferd 

B. Ivareta 
egen 
helsetilstand 
4. Ivareta 
egen helse

C. 
Husholdfunksjoner 
5. Skaffe seg varer 
og tjenester 
6. Alminnelig 
husarbeid 
7. Lage mat

D. Egenomsorg    
8. Personlig hygiene 
9. På- og avkledning 
10. Spise 
11. Toalett 

E. Kognitiv svikt 
12. Hukommelse 
13. Kommunikasjon helse

Nedenfor følger en oversikt over skår inndelingen: 

1: utgjør ingen problem/utfordring for søker/tjenestemottaker. 
2: ikke behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer selv (eventuelt med hjelpemidler), men har 
utfordringer eller endret standard. Endret standard vil si hvordan personen utfører/klarer 
aktiviteten i forhold til tidligere. 
3: middels behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten. Bistandsyter kan eventuelt gå til og fra. 
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4: store behov for bistand/assistanse. Utfører/klarer deler selv, men med bistandsyter tilstede 
hele tiden. Bistandsyter er til stede for assistanse/tilrettelegging/veiledning. 
5: fullt bistands-/assistansebehov. Behov for personbistand til alle aktivitetene. 

Det er et klart skille mellom skår 2 og 3. For skår 3-5 forutsettes personbistand. 
Mer informasjon om IPLOS finnes på Helsedirektoratets internettsider.

1.6 Mål for tildeling av tjenester 

Målet for tildeling av tjenester er best mulig utnytting av tilbudet i omsorgstrappa, å
tilrettelegge for at den enkelte best kan ivareta egen omsorg. Tilbudet tar utgangspunkt i 
brukerens egne forutsetninger og kartlagt hjelpebehov. Pårørende er en viktig ressurs og 
samarbeidspart og skal være med som en del av kartlegginga av bruker. 
I Nærøy kommune er det et krav om at vi skal være bevisste på hvilket nivå i omsorgstrappa 
vi yter tjenester. Omsorgstrappa er bygd etter BEON prinsippet.

Omsorgstrappa – en stilisert framstilling 

Mestringstrappa. Kilde: Brit Bakken, RO 

Helse- og omsorgstjenester skal ytes på en slik måte at brukerne opplever mestring og økt 
grad av egenomsorg. I samhandlingsreformen er det lagt til grunn at tjenester skal ytes etter 
BEON-prinsippet; Beste Effektive Omsorgs Nivå. 

Figuren over viser helse- og omsorgstjenestene skjematisk og synliggjøre hvilke tiltak som er 
aktuelle på de ulike nivå i mestringstrappa.
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Del 2 kriterier og tjenestenivå 

2.1 Matombringing 

Hjemmel

 Matombringing er en ikke lovpålagt tjeneste. 

Beskrivelse av tjenesten 

 Middag til hjemmeboende kan leveres daglig. Middag som kjøres ut er vakuumert og 
kald ved levering og må varmes opp i kjele eller mikrobølgeovn. 

Kriterier

 Eldre og funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke 
er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. 

 Behovet for tjenesten vurderes individuelt. 

Tjenestenivå 

 Middag som tilbys til hjemmeboende i Nærøy kommune er produsert i henhold til 
ernæringspolitiske retningslinjer. 

 Tilkjørt middag skal være et bidrag til ett variert kosthold og forebygge feilernæring. 

Egenbetaling 

 Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret. (viser til eget skriv om 
betalingssatser) 

2.2 Trygghetsalarm 

Hjemmel 

 Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste. 

Beskrivelse av tjenesten

Trygghetsalarmen er et hjelpemiddel for å skape trygghet i hjemmet. Trygghetsalarm kan 
tildeles den som har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, og ikke kan tilkalle 
hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen er knyttet til alarmsentralen i Namsos, som formidler 
kontakt videre til de som står på aksjonsplanen. De som står på alarmlista oppretter kontakt 
med brukeren og vurderer hva slags hjelp det er behov for. 
Trygghetsalarmtjenesten omfatter: 

- Montering og oppkobling 
- Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
- Opplæring i bruken av trygghetsalarmen 
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- Nærøy kommune har myndighet til å avslutte tjenesten trygghetsalarm dersom 
helsetilstanden endres og du ikke lenger fyller kriteriene. 

- Behovet for trygghetsalarm vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 
funksjonsnivå. (IPLOS) 

- Endringer meldes til brukerkontoret. 

Kriterier 

 At du bor i Nærøy kommune. 

 Har redusert bevegelighet med fare for fallulykker eller bor i uegnet bolig
 Angst/ utrygghet som fører til forringet livskvalitet

Forhold som ikke gir rett til trygghetsalarm 

 Kan tilkalle hjelp ved bruk av andre egne kommunikasjonsmidler, som f.eks. 
mobiltelefon, i akutte situasjoner. 

Forventninger til den som får innvilget trygghetsalarm 

 Alle må bære alarmsmykket hele døgnet.
 En må ikke bruke alarmen hvis vedkommende kan bruke telefon. 
 En må godta at det monteres en nøkkelboks ved utgangsdøra. Bruker må selv skaffe 

nøkkel og nøkkelboks som er tilgjengelig for de som står på aksjonsplanen
 Kan ikke ha hemmelig telefonnummer; da vil ikke alarmen kunne identifiseres. 
 En må erstatte alarmen/alarmsmykket hvis vedkommende mister dette eller bevisst 

ødelegger dette. 
 Hvis bruker reiser bort, må ikke kontakten til alarmen tas ut. Dette fører til 

feilmeldinger på alarmsentralen. 
 Trygghetsalarmen inndras hvis den gjentatte ganger brukes i situasjoner som ikke er 

akutte. 
 Boligen har fremkommelig veg. 

Krav for å motta tjenesten 

 Må ha egen fasttelefon med analog linje. 

Egenbetaling 

 Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret. (viser til eget skriv om 
betalingssatser)
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2.3 Støttekontakt og treningskontakt

Hjemmel 

 Støttekontakt/treningskontakt ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 
bokstav b ”personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt”.

Beskrivelse av tjenesten

 Hovedoppgaven for en støttekontakt/treningskontakt er å hjelpe brukeren med en 
meningsfull fritid og deltagelse i aktiviteter som kan bidra til sosialisering. 
Enhetsledere har ansvaret for rekruttering av støttekontakter, oppfølging og avlønning 
av støttekontakter. Støttekontakt/treningskontakt kan være en til en tiltak eller et 
gruppetiltak. 

Kriterier 

 Tjenesten kan innvilges til unge og voksne med rus- og /eller psykiske problemer, 
funksjonshemminger og familier med sammensatte problemer. 

 Støttekontakt-/treningskontakttimene skal brukes til deltagelse på kultur og 
fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet. 

 Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget 
og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av brukerkontoret. 

 Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år. Dette ut ifra at denne 
aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur og fritidsliv uavhengig av foresatte. 

Forhold som ikke gir rett til tjenesten 

 Hjelpebehov som dekkes av nære familiemedlemmer som foreldre/foresatte, søsken, 
besteforeldre, samboer/ektefelle, eller andre som bor i samme husstand som bruker. 

 Norskopplæring til flyktninger/innvandrere, leksehjelp. 
 Behov for følge til offentlige kontorer samt lege. 

Egenbetaling 

 Det er ingen egenbetaling på støttekontakt, men utgifter knyttet til aktiviteter dekkes 
av tjenestemottaker.

2.4 Avlastning for barn og unge 

Hjemmel

 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8. ”Tiltak ved særlig tyngende 
omsorgsoppgaver”.

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d ”avlastningstiltak”.
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Beskrivelse av tjenesten 

 Avlastning skal være en kortvarig avlastning for foreldre, søsken og pårørende og 
andre som har omsorgsfunksjoner utover det normale. Målgruppen er barn og unge 
fram til 18 års alder. Målet med avlastningstilbudet er å gi omsorgspersonen en 
tilværelse med mulighet for gode familierelasjoner.

Kriterier 

 Avlastning for barn ytes til foreldre/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid 
utover det normale i forhold til aldersgruppen. 

 Skal bidra til å forebygge slitasje hos omsorgsyteren. 
 Skal bidra til å gi omsorgsyteren nødvendig og regelmessig fritid og ferie. 
 Skal bidra til å gi omsorgsyteren mulighet til å leve et liv med ” fritids aktiviteter”. 
 Skal avlaste omsorgsarbeidet der det innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i 

nattesøvnen. 
 Skal avlaste omsorgsarbeidet der det har vært eller forventes å vare i lang tid. 

Tjenestenivå 

 Vurderingen av omsorgsbyrden sees i sammenheng med andre offentlige tjenester. 

 Tilbudet blir individuelt tilpasset den enkeltes behov. 

 Avlastningstiltak finnes i flere former da tilbudet skal dekke ulike behov. 

 Avlastningsoppholdet innebærer kost/losji og nødvendig omsorg. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Omsorgsyteren må sørge for at nødvendig utstyr og eventuelt medisiner medbringes til 
oppdragstaker. 

 Utgifter til legetilsyn dekkes av omsorgsyter.
 Transport til og fra avlastningsopphold besørges av søker.

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.5 Rus- og psykisk helsetjeneste 

Hjemmel 

 Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1(2) .

 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (2).
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Beskrivelse av tjenesten 

 Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus – og / 
eller psykiske utfordringer/helseproblemer. Tjenesten gir innbyggerne en helhetlig 
tjeneste innenfor fagområdet. Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at personene kan 
mestre sitt eget liv på tross av sine helseplager. Tjenesten inkluderer forebygging, 
veiledning og informasjon.

Kriterier 

 Personer over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøy kommune. 

 Mennesker som ikke mestrer hverdagen grunnet rus-/psykiske helseproblemer. 

 Alvorlighetsgraden av helseplagene avgjør omfang av behandling og 
behandlingsforløpet. 

Tjenestenivå

 Tilbyr behandling, veiledning og oppfølging til mennesker med psykiske helseplager 
og/eller rusproblemer. 

 Samarbeid om individuell plan og hjelp til henvisning til spesialist helsetjenesten. 

 Individuell og gruppebasert behandling. 

 Kan gis i form av veiledning, opplæring og rådgivning av andre personer rundt bruker

 Tjenesten ytes i tjenestens lokaler, i hjemmet eller andre steder etter behov. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Avtaler overholdes. 

 Det gis beskjed ved forfall. 

 Bidrar ut fra egne forutsetninger. 

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.6 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus/psykiatri

Hjemmel:

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3 -5(3).

Beskrivelse av tjenesten

 Nærøy kommune har en plass på Fiskarbyen som gir opphold i 5 – 8 døgn.

 Gjelder brukere med kjente diagnoser som ved forverring kan få omsorg/behandling og 
hvor almenntilstand tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse 
på sykehus. 
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 Gjelder også uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er 
liten risiko for akutt livstruende forverring.

Kriterier

 Det er foretatt en faglig vurdering av fastlege/legevakt.

 Avklaring og drøfting av premissene for innleggelsen drøftes av innleggende lege med 
ansvarshavende i tilbudet.

 Henvisende lege skal sørge for at henvisningen inneholder nødvendige og relevante 
opplysninger for å sikre bruker et forsvarlig behandlingstilbud, og en behandlingsplan 
med en beskrivelse av mål og hensikt for oppholdet. 

Tjenestenivå

 Tilbudet skal være faglig forsvarlig, ha tilstedevakt 24 timer i døgnet.

 Tilbudet gis i 5 – 8 døgn

 Under oppholdet mottar bruker tjenester som tilsvarer et korttidsopphold.

 Videre oppfølging må avklares før utskrivning

Egenbetaling

 Kommunen tar ikke betalt for tjenesten

2.7 Fysioterapitjenesten 

Hjemmel 

 Fysioterapi er ikke en lovpålagt tjeneste i kommunen. Det fattes av den grunn ikke 
enkeltvedtak på tjenester, men alle henvendelser blir faglig vurdert basert på 
individuell kartlegging. 

Kriterier 

 Har et reelt behov for oppfølging fra fysioterapitjenesten. 

 Bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøy kommune. 

 Personer med behov for tverrfaglig oppfølging over lang tid. 

 Har langvarige sammensatte problemstillinger. 

 Har potensiale for utvikling/bedring av funksjon. 

 Har behov for vedlikeholdstrening, for å forhindre ytterligere tap av funksjon. 

Tjenestenivå 

 Individuell og gruppebasert behandling. 

 Veiledning/opplæring av assistenter og personale rundt bruker. 

 Tilbud skal være målrettet og tidsavgrenset. 
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 Tjenesten ytes i institusjon, barnehage/ skole, hos fysioterapeut og i spesielle tilfelle i 
hjemmet.

 Deltagelse i tverrfaglig samarbeid kommunalt og interkommunalt, samt 
spesialisthelsetjenesten. 

 Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler for kompensering av tapt funksjon, til 
personer mellom 0 og 18 år. 

 Tjenesten kan bistå ved hjelpemiddelsøknader. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Møter til avtalt tid. 

 Varsler senest samme morgen dersom timen må avbestilles. 

 Respekterer fysioterapeutens faglige vurderinger. 

 Bidrar ut fra egne forutsetninger. 

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.8 Ergoterapitjenesten 

Hjemmel

 Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste i kommunen. Det fattes av den grunn ikke 
enkeltvedtak på tjenester, men alle henvendelser blir faglig vurdert basert på 
individuell kartlegging. 

Beskrivelse av tjenesten 

 Ergoterapitjenesten yter bistand til mennesker som av ulike grunner har vansker med å 
gjennomføre dagliglivets gjøremål. Hensikten er at den enkelte skal bli mest mulig 
selvhjulpen og aktiv i dagliglivet. I tillegg arbeider tjenesten med forebyggende tiltak. 

Kriterier 

 Søker bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøy kommune. 

 Søker har en midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne i forhold til dagliglivets 
ferdigheter. 

 Søker har potensiale for bedring av funksjonsevne. 

 Det er mulighet for fysisk tilrettelegging. 

Tjenestenivå

 Tilpassing av aktiviteter, veiledning i forhold til arbeidsvaner med mer. 

 Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler for kompensering av tapt funksjon. 

 Boligplanlegging og tilrettelegging i eget hjem. 
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 Veiledning, rådgivning og opplæring. 

 Tjenesten ytes både i hjemmet og i institusjon. 

 Deltagelse i tverrfaglig samarbeid kommunalt, interkommunalt og med 
spesialisthelsetjenesten. 

 Bistand ved hjelpemiddelsøknader. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Møter til avtalt tid. 

 Varsler senest samme morgen dersom timen må avbestilles. 

 Respekterer ergoterapeutens faglige vurderinger. 

 Bidrar ut fra egne forutsetninger. 

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.9 Dagtilbud for hjemmeboende demente

Hjemmel 

 Dagtilbud er en ikke lovpålagt tjeneste. 

Beskrivelse 

 Dagtilbudet for personer med demens holder til ved Nærøy bo- og behandlingssenter.  
Tilbudet er i 1. omgang tenkt å avlaste pårørende slik at bruker kan få bo hjemme så 
lenge som mulig. 

 Dagsenteret skal gi tilbud til personer med aldersdemens som har behov for å komme 
seg ut en til to ganger i uken for å være med på aktiviteter og sosial deltagelse. 
Dagsenterets personale tilrettelegger og veileder aktivitetene ut fra bruker sine egne 
forutsetninger. Det legges vekt på ønsker og mål for dagsentertilbudet. Tjenesten 
omfatter transport tur/retur hjem og frokost/ middag. 

 Begrenset til 9 plasser

Kriterier

 Begrenset til 9 plasser.
 Søker bor i Nærøy kommune. 

 Bruker er under utredning for eller har en demensdiagnose. 

 Bruker har behov for å komme ut og kan nyttiggjøre seg tilbudet. 

 Pårørende trenger avlastning. 

 Behovet for dagplass vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå 
(IPLOS).
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Egenbetaling 
 Kommunen kan ikke ta betalt for selve tjenesten, men det tas betalt for måltider og 

skyss fastsatt av Kommunestyret.

2.10 Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) 

Hjemmel 

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (1) punkt 6 bokstav b. 

Beskrivelse av tjenesten 

 Praktisk bistand er direkte hjelp i hjemmet og ytes til personer som selv ikke klarer å 
utføre dagliglivets gjøremål. Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at 
bruker kan bo hjemme så lenge mulig. Antall timer skal være behovsprøvd i hvert 
tilfelle. I enkelte tilfeller kan det etter en vurdering være mulighet til å dele opp 
tilbudet til ukentlige besøk. 

Kriterier 

 At vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøy kommune. 
 Ikke klarer å ivareta dagliglivets gjøremål og som helt eller delvis er avhengig av hjelp 

fra andre grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom. 
 Personer som av andre årsaker ikke er i stand til å utføre praktiske gjøremål, kan etter 

individuell vurdering også ha rett på tjenester om praktisk bistand. 
 Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av 

husstandens situasjon. 
 Vurdering av bolig – kan søker ved tilrettelegging i eget hjem klare å ivareta sin 

egenomsorg? 
 Behov for praktisk bistand i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 

funksjonsnivå (IPLOS). 

Forhold som ikke gir rett til praktisk bistand i hjemmet 

 Der søknaden kun er begrunnet i behov for sosial kontakt. 
 Der bruker eller andre i husstanden viser truende adferd. 
 Der andre husstands-medlemmer kan utføre den aktuelle oppgaven. 

Tjenestenivå 

 Tilpasset hjelp ved måltider. Det kan tilbys hjelp til brødmåltid og oppvarming av mat. 
 Hjelp til renhold. Det kan ytes hjelp til rengjøring, gulvvask, støvsuging og 

støvtørking. Ved høytider og ferier kan intervallet endres. 
 Det kan ytes hjelp til sengeskift.
 Det kan ytes hjelp til enkel oppvask/igangsetting av oppvaskmaskin, og hjelp til 

klesvask. 
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Krav til den som mottar tjenesten 

 Den som skal motta praktisk bistand til rengjøring i hjemmet sørger for å ha 
nødvendig og tilpasset utstyr som skal brukes. 

 Hjemmet er i en slik stand at hjemmetjenesten kan utføre arbeidet på en forsvarlig 
måte og i samsvar med arbeidsmiljøloven. 

Egenbetaling 

 Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret. (viser til eget skriv om 
betalingssatser) 

2.11 Praktisk bistand og opplæring

Hjemmel

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 bokstav b. 

Beskrivelse av tjenesten 

 Praktisk bistand og opplæring i hjemmet er et tilbud som er individuelt tilrettelagt 
basert på den enkelte brukers forutsetninger og evne til å ivareta egenomsorg. Det skal 
bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig 
grad av livskvalitet og selvstendighet. 

Kriterier 

 At du bor eller midlertidig oppholder deg i Nærøy kommune. 
 Nedsatt helsetilstand og evne til å ivareta egenomsorg. 
 Nedsatt funksjonsevne som gjør at vedkommende ikke klarer å ivareta dagliglivets 

gjøremål, og som helt eller delvis er avhengig av andre. 
 Behov for praktisk bistand og opplæring i eget hjem vurderes i utgangspunkt utfra 

kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS). 

Tjenestenivå 

 Tilbudet er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og 
evne til å ivareta egenomsorg innen: 

- Personlig stell og omsorg. 
- Opplæring og vedlikehold av ADL - ferdigheter (ferdigheter for å mestre 

aktiviteter i dagliglivet).  
- Integrering og sosial kontakt med andre mennesker i lokalsamfunnet. 
- Legge til rette og bistå i aktiviteter for en meningsfylt fritid og økt livskvalitet. 
- Tjenesten yter også praktisk bistand i hjemmet jfr.kap.8.0.
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Krav til den som mottar tjenesten 

 At bruker bidrar ut fra egne forutsetninger. 

Egenbetaling 

 Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret. (viser til eget skriv om satser for 
betaling)

 Praktisk bistand og opplæring til personlig hygiene og stell er unntatt egenbetaling 

2.12 Hjemmesykepleie 

Hjemmel 

 Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. 

Beskrivelse av tjenesten 

 Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. 

 Hjemmesykepleien skal bidra til at innbyggerne i Nærøy kan bo hjemme så lenge som 
mulig. Målet er at de som mottar tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpne. 

 Hjemmesykepleie er en tjeneste som ytes 24 timer i døgnet. 

 Etter brukers behov kan hjemmesykepleien bidra med forebyggende tiltak, veiledning, 
rehabilitering og pleie i alle livets faser. 

Kriterier

 At vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg i Nærøy kommune og har akutt eller 
kronisk sykdom/funksjonssvikt. 

 Bruker har nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og nedsatt helsetilstand. 
 Behov for hjemmesykepleie vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 

funksjonsnivå(IPLOS). 

Forhold som ikke gir rett til hjemmesykepleie 

 Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, vil bli henvist 
til spesialisthelsetjenesten. 

Tjenestenivå for hjemmesykepleie 

 Personlig stell og omsorg 
- Pasienten skal få tilbud om å få dekket sine grunnleggende 

fysiologiske/psykiske behov. Dette kan være alt fra tilsyn til mer omfattende 
bistand. Tilsynsbesøk skal ha en klar, konkret hensikt, faglig begrunnet, som 
for eksempel utrygghet hos bruker og behov for observasjon. 

- Nødvendig hjelp til drikke og måltider, tilstrekkelig næring, et 
helsefremmende kosthold, medisinering og samtaler. De vil også få tilbud om 
nødvendig hjelp, for å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner. 
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Dette kan være dusj, tannpuss, toalettbesøk, bleieskift, stell av kateter og 
lignende, samt hjelp til av og på kledning. 

 Omsorg for døende 
- Brukers ønsker skal så langt som mulig etterkommes. Brukerne skal kunne 

være i trygge omgivelser med sine nærmeste til stede. Sikre at pårørende får 
nødvendig støtte, slik at de kan ivareta sin rolle/omsorgen. 

 Administrering av medisiner
- Oppfølging av prøver, undersøkelser, injeksjoner, blodprøver og lignende. 
- Tjenester som for eksempel blodprøver og injeksjoner, ytes dersom pasienten 

ikke kan komme seg til lege ved egen hjelp. 
- Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som skal faglig 

begrunnes og gjøres som et ledd i en medisinsk observasjon. 

 Sårbehandling 
- En faglig vurdering legges til grunn når vi gir tilbud om tjenesten. Sår som 

henvises til hjemmesykepleien, skal som hovedregel være vurdert av 
fastlege/sykehus. 

- Vurdering og oppfølging for sårbehandlingen foretas av sykepleier. Andre 
som har kunnskaper om hygieniske prinsipper for sårbehandling, kan skifte 
på sår, men ikke foreta revidering av prosedyre. 

 Tilrettelegge dagliglivet for personer med mental svikt/demens og andre som har vansker 
med å formulere sine behov. 

- Tilby kartlegging av mental svikt i samarbeid med fastlege og demensteam. 
- Tilrettelegge dagliglivet slik at pasienten og dens pårørende kan oppleve mest 

mulig trygghet og trivsel i hverdagen. 
- Omsorgsarbeid skal bidra til å sette pasienten i stand til å dra omsorg for seg 

selv. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Hos personer som har fått innvilget hjemmesykepleie, må det ordnes med nødvendig 
utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig hygieniske artikler. 

 Der det er behov for tekniske hjelpemidler for at hjelpen skal kunne utføres på en 
forsvarlig måte, kreves det at slikt kan installeres; jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 
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2.13 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold somatikk

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5(3).

Beskrivelse av tjenesten 

 Nærøy kommune har en døgnplass for øyeblikkelig hjelp ved akuttavdelingen på NBBS. 
 Akuttplassen skal bidra til å trygge personer som har et akutt behov for medisinsk 

oppfølging og/eller pleie for en kortere periode i inntil 3 døgn. 

Kriterier 
 Det er foretatt en faglig vurdering av lege som viser at bruker har et akutt behov for 

medisinskoppfølging og/eller pleie på et høyere omsorgsnivå i inntil 3 døgn. 
 Utrygghet pga. nedsatt funksjonsevne der vedkommende ikke fyller kriteriet for 

innleggelse innen spesialisttjenesten eller har akutt behov for legetilsyn. 
 Bruker som har akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og 

behandlingsplan
 Bruker som har kjent sykdom hvor det skal gjøres planlagte tiltak og hvor døgnopphold er 

fordelaktig; eksempelvis palliativ og terminal omsorg og medikamentjustering ved 
kronisk smerteproblematikk.. 

 Bruker med avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av intravenøs 
antibiotikabehandling.

 Bruker med andre avklarte tilstander der bruker må ha medisinsk behandling og har behov 
for oppfølging og observasjon i en kortere periode.

 Bruker med tilstand som kan avklares av lege med det som er tilgjengelig av utsyr og 
prøver i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og som har behov for oppfølging og 
observasjon i en kortere periode.

 Bruker som har akutt omsorgsbehov (causa sociale) som ikke kan dekkes av andre 
kommunale helsetjenester, kan benytte denne tjensten hvis dette kan bidra til å unngå 
sykehusinnleggelse. En videre overføring til ordinært korttidsopphold vil bli gjort så fort 
som mulig (dagen etter).

Tjenestenivå 

 Akuttplassen har hele døgnet tilgang til nødvendig fagkompetanse. 
 Tilbudet gis i inntil 3 døgn. 
 Under oppholdet mottar bruker tjenester som tilsvarer et korttidsopphold. 
 Videre oppfølging må avklares før utskriving. 
 Innleggende lege og/eller fastlege har ansvar for videre oppfølging. 

Krav til den som mottar tjenesten 
 Transport til og fra NBBS dekkes av pasientreiser. 

Egenbetaling
Det tas ikke egenbetaling for tjenesten
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2.14 Avlastning ved NBBS

Hjemmel 

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (1) punkt 6 bokstav d. 
 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8. 

Tildelingsmyndighet
 Inntaksteam for helse- og omsorgsavdelingen

Beskrivelse av tjenesten 

 Avlastning er et tiltak som retter seg mot personer som utfører særlig tyngende 
omsorgsarbeid. Den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan kreve at kommunen 
setter i gang tiltak for å lette omsorgsbyrden. Tjenesten skal hindre utmatting hos 
omsorgsgiveren og bidra til at denne får nødvendig fritid. 

Kriterier 

 Søkeren arbeider mange timer pr. mnd. med omsorgsarbeid, og det er mer fysisk eller 
psykisk belastende enn vanlig. 

 Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen, og fører til sosial 
isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

 Hvis omsorgsgiver for en periode ikke kan ivareta omsorgsarbeidet pga. egen sykdom el. 
lignende. 

 Behovet for avlastning vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå 
(IPLOS). 

Tjenestenivå 

 Pasient/ bruker skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. 

 Det skal være mulighet for ro og skjermet privatliv og kunne motta besøk. 

 Brukermedvirkning skal ivaretas. 

 Pasient/bruker skal sikres fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, og et variert og 
helsefremmende kosthold med rimelig valgfrihet. 

 Pasient/bruker gis mulighet til å følge en mest mulig normal livs- og døgnrytme, og unngå 
uønskede sengeopphold. 

 Pasient/bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 
og ha frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn. 

Egenbetaling

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten, men betaler for måltider

 Transport til og fra dekkes av pasientreiser.
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2.15 Korttidsopphold ved NBBS

Hjemmel

 Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 c og d

Tildelingsmyndighet
 Inntaksteam for helse- og omsorgsavdelingen

Beskrivelse av tjenesten 

 Korttidsopphold er tidsbegrenset opphold som tilbys når det i en kortere periode er behov 
for heldøgns-omsorg i sykehjem. Korttidsopphold kan tildeles ut i fra medisinske årsaker 
og ha forskjellige målsettinger. 

 Korttidsopphold benyttes aktivt som ledd i å tildele tjenester på beste omsorgsnivå. 
Oppholdet forutsetter en rask igangsetting av rehabiliteringstiltak og kartlegging av 
tilpasningsbehov i hjemmet med tanke på best mulig egenmestring i egen bolig. 

Kriterier 

 Oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, 
men hvor det er behov for helsetjenester i institusjon i en periode. Det kan være både av 
psykiske og somatiske grunner. 

 Vurdering av tilstand og funksjonsnivå fysisk og mentalt med tanke på behandling, tiltak 
og fremtidige omsorgsbehov. 

 Medisinsk behandling og korttids-pleie for kronisk syke og personer med sammensatte 
behov, som i en periode trenger ekstra oppfølging og pleie. 

 Utskrivningsklare pasienter fra 2.linjetjenesten med behov for rehabilitering, for best å 
kunne fungere i eget hjem. 

 Behov for en institusjonsplass i en kortere periode, for personer med alvorlig sykdom som 
er i behov av lindrende pleie/behandling som smertelindring, kvalmelindring og/eller pleie 
ved livets slutt. 

 Behov for korttidsopphold vurderes utfra kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS). 

Tjenestenivå 

 Bruker skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. Det skal være 
mulighet for ro og skjermet privatliv og kunne motta besøk. Brukermedvirkning skal 
ivaretas. 

 Bruker skal sikres fysiologiske behov som tilstrekkelig næring og et variert og 
helsefremmende kosthold med rimelig valgfrihet. 

 Pasient/bruker skal gis mulighet til å følge en mest mulig normal livs- og døgnrytme, og 
unngå uønskede sengeopphold. 

 Bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet og ha 
frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn. 

 Hver bruker skal ha en individuell utformet tiltaksplan i Profil som ivaretar 
grunnleggende behov i henhold til Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjeneste. 
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 Hver bruker vil få tilbud om nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling herunder 
rehabilitering, pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand, og en verdig livsavslutning 
i trygge og rolige omgivelser. 

 Det vil gis tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktiviteter med fokus på å ivareta 
egenomsorg. 

 Det vil bli arrangert brukersamtaler mellom tjenesteyter og tjenestemottaker/pårørende 
ved behov. 

 Tjenesteytingen skal bygge på tverrfaglighet. Bruker sine behov og ressurser skal danne 
utgangspunktet for videre planlegging av tjenestene. 

 Utredning, observasjon og oppfølging i samarbeid med tilsynslege/fastlege. 

 Ledsager til sykehus/kontroller/offentlige kontorer/private arrangement med videre er ikke 
en kommunal oppgave. 

Forhold som ikke gir rett til korttidsopphold 

 Der behovet for institusjonsopphold er begrunnet med ensomhet og mangel på sosial 
stimulering. Da skal det først vurderes behov for andre typer tjenester på et lavere 
omsorgsnivå. 

 Dårlig bo- og sanitærforhold i seg selv ikke gir ikke grunnlag for opphold

Egenbetaling 

 Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse og omsorgstjenester. Nivå 
for betaling fastsettes av kommunestyret. (viser til eget skriv om betalingssatser) 

 Transport til og fra dekkes av pasientreiser.

 Egenandeler for drosje og for kontroller på sykehuset, tannklinikk o.l. betales av bruker

 Etter 60 døgn har kommunen anledning til å beregne vederlag som ved langtidsopphold, 
jfr. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

2.16 Heldøgns omsorg ved NBBS-langtidsopphold

Hjemmel 

 Pasient- og brukerrettighetsloven §§2-1a (2) og 2-1 e

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav c

Tildelingsmyndighet
 Inntaksteam for helse- og omsorgsavdelingen



25

Beskrivelse av tjenesten 

 Heldøgns omsorg er en helhetlig helse- og omsorgstjeneste til brukere med omfattende 
hjelpebehov, og er spesielt tilrettelagt for personer med demens, kognitiv svikt og/eller 
fysisk sterkt redusert tilstand, psykogeriatri. Tilbudet gis ved NBBS så lenge bruker har 
behov for døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Søker får vedtak på den tjenesten 
vedkommende har behov for etter en kartlegging av hjelpebehovet og en tverrfaglig 
vurdering. 

Kriterier 

 Innvilges kun der alle andre tiltak er vurdert/prøvd ( hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 
trygghetsalarm, dagplass, avlastning, tilrettelegging av bolig med mer)

 Gjelder bruker som etter faglig vurdering har et omfattende behov for døgnkontinuerlig 
pleie og tilsyn pga sin kognitive og /eller somatiske funksjonsnedsettelse..

 Behovet for heldøgns omsorg vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå 
(ADL).

 Behovet skal vurderes ut fra en totalvurdering av brukerens funksjonsnivå:

- Evne til egenomsorg 

- Mentale /kognitiv tilstand
- Medisinsk tilstand
- Pleiemessige forhold
- Ernæringsmessige forhold
- Nettverk og dets omsorgsevne 

Tjenestenivå 

 Beboer skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. Det skal være 
mulighet for ro og skjermet privatliv og fritt kunne motta besøk. 

 Beboer skal sikres fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, og et variert og 
helsefremmende kosthold. 

 Beboer skal gis mulighet til å følge en mest mulig normal livs- og døgnrytme, og unngå 
unødige og uønskede sengeopphold. 

 Beboer skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet og ha 
frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn. 

 Hver beboer skal ha en individuell utformet pleieplan på Profil som ivaretar 
grunnleggende behov. 

 Hver beboer skal få tilbud om nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling. 
Herunder rehabilitering, pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov, og en verdig 
livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. 

 Det vil gis tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktiviteter med fokus på å ivareta 
egenomsorg. 

 Tjenesteytingen skal bygge på tverrfaglighet, og det opprettes kontakt med pårørende for å 
gi bruker ett best mulig tilbud. 

 Bruker får egen boenhet, og kan evt medbringe egne møbler og gjenstander. 
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Forhold som ikke gir rett til tjenesten 

 Søkere som kan få faglig forsvarlig helse- og omsorgstjeneste på et lavere omsorgsnivå, 
skal gis avslag på søknad om langtidsopphold. 

Egenbetaling 

 Vederlagsberegning etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester kap 1.

2.17 Sjøsiden bofellesskap

Hjemmel

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (1) punkt 6, bokstav d
 Pasient- og brukerrettighetsloven§ §2-1a(2) og 2-1 e

Beskrivelse av tjenesten
 Heldøgns omsorg er en helhetlig helse- og omsorgstjeneste til brukere med omfattende 

hjelpe/omsorgsbehov

Tildelingsmyndighet
 Inntaksteam for helse og omsorgsavdelingen

Kriterier
 Innvilges kun der alle andre tiltak er vurdert / prøvd
 Gjelder brukere som etter en faglig vurdering har et omfattende behov for 

døgnkontinuerlig pleie og tilsyn
 Behovet for heldøgns omsorg vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 

funksjonsnivå (ADL)
- Det tas hensyn til søkers:

- Evne til egenomsorg 

- Mentale /kognitiv tilstand 
- Medisinsk tilstand
- Pleiemessige forhold
- Ernæringsmessige forhold
- Nettverk og dets omsorgsevne 

Tjenestenivå
 Beboer skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. Det skal være 

mulighet for ro og skjermet privatliv og fritt kunne motta besøk. 

 Beboer skal sikres fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, og et variert og 
helsefremmende kosthold. 

 Beboer skal gis mulighet til å følge en mest mulig normal livs- og døgnrytme, og unngå 
unødige og uønskede sengeopphold. 
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 Beboer skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet og ha 
frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn. 

 Hver beboer skal ha en individuell utformet pleieplan som ivaretar grunnleggende behov. 
 Hver bruker skal få pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov, og et verdig 

tjenestetilbud i trygge og rolige omgivelser. 
 Det vil gis tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktiviteter med fokus på å ivareta 

egenomsorg. 
 Det opprettes kontakt med pårørende for å gi bruker ett best mulig tilbud. 
 Bruker får egen boenhet, og skal medbringe eget inventar, herunder egen vaskemaskin. 

Forhold som ikke gir rett til tjenesten
 Søkere som kan få nødvendig helsehjelp på et lavere nivå

Egenbetaling i heldøgns omsorgsbolig
 Det betales husleie, og faktureres renhold av egen enhet og alle måltider, se eget skriv 

om kommunale betalingssatser. Nivå for egenbetaling fastsettes av kommunestyret 

2.18 Bjørkåstunet bofellesskap

Hjemmel

 Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1(1) og 3-7
 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a(2)

Tildelingsmyndighet
 Inntaksteam for helse og omsorgsavdelingen

Beskrivelse av tjenesten
 Heldøgns omsorg er en helhetlig helse- og omsorgstjeneste til brukere med

hjelpe/omsorgsbehov

Kriterier
 Gjelder brukere som etter en faglig vurdering(nedsatt funksjonsevne, helsemessige og 

sosiale problem) har behov for pleie- og omsorgstjeneste/bolig.
 Kartlegging av egen bolig er foretatt og tilrettelegging er ikke mulig i forhold til 

søkers funksjonsevne.

Tjenestenivå
 Bruker får egen boenhet og skal medbringe egne møbler og inventar, herunder

vaskemaskin (komfyr og kjøleskap må has i noen leiligheter).
 Bruker skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. Det skal 

være mulighet for ro og skjermet privatliv og fritt kunne motta besøk.
 Mulighet til å kjøpe middag på fellesareal



28

Forhold som ikke gir rett til tjenesten
 Søkere som kan få nødvendig pleie- og omsorgtjenester i egen bolig.

Egenbetaling 
 Det betales husleie. Betaling for enkelttjenester som eks bistand i 

hjemmet(hjemmehjelp) og måltider kommer i tillegg for de som har behov dette 
tilbudet. Nivå for egenbetaling fastsettes av kommunestyret (viser til eget skriv om 
betalingssatser). 

2.19 Øvrige kommunale boliger

Hjemmel

Husleieloven § 11-1
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Tildelingsmyndighet.
 Tildeling av boliger gjøres gjennom administrativt utvalg bestående av representanter 

fra Brukerkontoret i kommunen, Drifts- og utviklingsavdelingen, Flyktningetjenesten 
og NAV.

Beskrivelse av tjenesten
Søkere til kommunal utleiebolig skal gis råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov. Kommunale boliger leies ut for 3 år.

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for: 
 Å bistå vanskeligstilte på boligmarket, og er som hovedregel å betrakte som en midlertidig 

hjelp.
 Kommunale utleieboliger kan også gis på varig basis etter faglige og individuelle 

vurderinger, eksempelvis som trygde- og omsorgsboliger.
 Å rekruttere til stillinger i kommunen

Kriterier
 Søkere må være over 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har 

daglig omsorg for barn, eller det foreligger andre særlige grunner. Dersom søker er under 
18 år, skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.

 For å kvalifisere til kommunal utleiebolig skal søkere som mottar økonomisk støtte fra 
NAV i hovedsak prioriteres. 

 Flytninger som mottas av Nærøy kommune etter bosettingsvedtak fattet av 
kommunestyret har rett til kommunal bolig i 3 år.. Tilsvarende gjelder ved 
familiegjenforeninger, når den som bor i Norge har vært bosatt i landet i mindre enn 5 år, 
og ikke selv disponerer eller kan skaffe seg tilfredsstillende bolig.

 Etter 2 år skal leietaker varsles om at utleieperioden er i ferd med å utløpe.
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Forhold som vektlegges: 
 Nåværende boligforhold, familieforhold, botid, inntekts- og formuesforhold, tidligere 

mislighold, oppfølgingsbehov. (Viser til ”Retningslinjer for tildeling av kommunale 
boliger i Nærøy”).

Egenbetaling i kommunal bolig
 Det betales husleie. Nivå for betaling fastsettes av kommunestyret.

2.21 TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede)

Hjemmel

 TT-kort er ikke et lovfestet tilbud i kommunen.

Beskrivelse

TT-kort er transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av 
funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. 
Tilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet og skal bidra at de kan leve et så 
aktivt liv som mulig.

Kommunen får en fast brukerkvote som beregnes ut fra innbyggertall og grad av 
bestillingstransport, og kan ikke tildele kvoter ut over dette antallet. Det vil da bli opprettet 
venteliste.

Reisene skal primært foretas i brukers hjemkommune, men kan også finne sted i landet for 
øvrig. 

Kommunen ved konsulent helse- og sosialavdelingen behandler søknaden. Søknadsskjema og 
legeerklæring fås hos helse- og sosialavdelingen og ligger også på Nærøy kommunes 
hjemmeside.

Kriterier for tildeling.

Personen må ha behov for spesialtransport fordi funksjonshemming gir store vansker med å 
benytte kollektive rutetilbud. Følgende kan gi grunnlag for godkjenning:

 Blinde og sterkt svaksynte
 Personer som er helt avhengig av rullestol
 Utviklingshemmede, individuell vurdering ut fra funksjon.
 Andre funksjonshemmede, individuell vurdering etter funksjon

Kriterier som ikke er grunnlag for tildeling

 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for godkjenning
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 Tidsbegrenset funksjonshemming, også kroniske funksjonshemming knyttet til deler 
av året.

 TT-ordningen er en individuell ordning og kan ikke gis til en institusjon. Beboere på 
institusjon kan godkjennes på individuelt grunnlag.

 Som hovedregel godkjennes ikke personer som har tilgang til egen bil eller har fått 
stønad til bil. Kan i helt særskilte tilfeller gjøres unntak.

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.

2.22 Ledsagerbevis

Hjemmel

 Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste i kommunen.

Beskrivelse

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller 
assistanse for å gå på diverse kulturarrangementer eller skal reise kollektivt.

Den som eier kortet velger selv hvem han eller hun vil ha som ledsager. Ledsagerbeviset 
gjelder hele landet, vel og merke der arrangøren, transportselskapet eller institusjoner som 
krever inngangspenger har godkjent ordningen.

Ordningen administreres og vedtas av konsulent helse- og sosialavdeling. Søknadsskjema fås 
ved henvendelse dit.

Kriterier

 Søker må være registrert i Nærøy kommune
 Funksjonshemming må være av minst 2 – 3 års varighet.
 Vil i hovedsak gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger: 

bevegelseshemming, hørselshemming, synshemming, psykisk utviklingshemming, 
skjulte funksjonshemminger som alvorlig psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer, 
allergier etc.

 Svekket helsetilstand på grunn av høy alder kvalifiserer ikke til ledsagerbevis.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.
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2.23 Parkeringsbevis for forflytningshemmede

Hjemmel

 Tiltaket er hjemlet i Veitrafikkloven

Beskrivelse av tjenesten

 Parkeringsbevis gis til bilfører eller person som er passasjer i bil, og som har særlig 
behov for parkeringslettelse i samband med bosted jobb/andre aktiviteter fordi 
vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

 Hovedregel er funksjonshemming i bevegelsesapparatet, men det kan gjelde ved 
pusteproblemer og andre funksjonsnedsettelser som påvirker forflytningsevnen.

 Problemer med bæring er ikke i seg selv grunn for å få innvilget parkeringstillatelse.

Ordningen administreres av konsulent helse- og sosialavdelingen. Søknadsskjema fås ved 
henvendelse dit.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.

2.23 Omsorgslønn 

Hjemmel

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.

Beskrivelse av tjenesten. 

 Omsorgslønn er lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 Den omsorgstrengende må være helt avhengig av omfattende praktisk og / eller personlig 
bistand for å få dekket sine omsorgsbehov for å kunne bo hjemme. 

Kriterier

 Eksisterende tjenester innen helse- og omsorg skal først være vurdert

 Omsorgslønn skal erstatte nødvendige omsorgsoppgaver eller annen praktisk bistand i 
hjemmet. 

 Vedkommende er nærmeste pårørende eller familie. 

 Omsorgslønn graderes etter en kartlegging av omsorgsyters tilgjengelighet og 
arbeidsevne. 

 Omsorgssituasjonen må være vurdert som betydelig mer belastende enn normalt. 
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 Hjelpestønad må være innvilget

 At tjenesten revurderes og tilpasses til enhver tid etter fastsatt plan. 

Tjenestenivå 

 Tilbudet kartlegges individuelt og må i hvert enkelt tilfelle vises som den beste løsningen 
for bruker og omsorgsyter. 

 Brukermedvirkning er et viktig element i tjenesten. 

 Den omsorgstrengende og kommunen må vurdere omsorgsyteren som best egnet for å yte 
omsorgen til den som trenger det.

Krav til den som mottar tjenesten 

 Oppdragstaker plikter å melde fra til Nærøy kommune dersom vedkommende ikke lenger 
kan utføre omsorgsoppgavene i henhold til oppsatt plan. 

 Den omsorgstrengende må selv støtte omsorgsyterens søknad. 

Egenbetaling. 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.24 Brukerstyrt personlig assistent 

Hjemmel 

 helse- og omsorgstjenestelovens § 3-8 
 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1bokstav d

Beskrivelse av tjenesten 

 Kommunen har plikt på seg til å ha ordningen, men avgjør selv, innenfor rammen av 
kravet til nødvendige omsorgstjenester, hvilken tjeneste som skal tilbys den enkelte 
bruker. 

 I vurderingen vil det tas hensyn til hvordan disse tjenestene kan legge til rette for 
deltagelse i arbeidslivet, ivaretagelse av foreldreoppgaver i familier med barn med nedsatt 
funksjonsevne og lignende. 

Kriterier 

 Høy grad av brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet. 
 Kan være arbeidsleder selv, eller har noen som kan være medarbeidsleder.

Tjenestenivå 

 Tilbudet er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og 
evne til selvutvikling / deltagelse i samfunnslivet og i arbeid.
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Krav til den som mottar tjenesten 

 At bruker har konkrete mål med tjenesten
 Bruker må velge av kommunens tilbydere. Bruker ansetter selv i samarbeid med tilbyder, 

turnus utarbeides og arbeidsmiljøloven følges.

Egenbetaling 

 Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

2.25 Individuell plan 

Hjemmel

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1.

 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. 

Beskrivelse av tjenesten

 Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker 
skal være utgangspunktet for planen. Planen skal være et verktøy og en metode for 
samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike 
tjenesteyterne. 

Kriterier 
 Behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen og/eller 

spesialisthelsetjenesten. 

 Behov for avklaring av tjenestemottakerens tjenester, ressurser og mål. 

Tjenestenivå 
 Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller 

pårørende. 

 Kommunen har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. 

Krav til den som mottar tjenesten 

 Brukeren har rett til, og skal delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål 
som er viktig for vedkommende selv – i dag og i fremtiden. 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: G70 
Saksmappe: 2017/307-10 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 24.08.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

27/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 04.09.2018 
88/18 Formannskapet 10.09.2018 
 Eldrerådet 14.09.2018 
30/18 Funksjonshemmedes råd 18.09.2018 
70/18 Kommunestyret 21.09.2018 
   

 
Sak: Tjenestetilbud til personer med demens   

 
 
Vedlegg: 
1 Demensforeningen i Nærøy - uttalelse vedrørende helgeavlastning " yngre demente " 
2 kriterier for tildeling av avlastningstiltak på gård for demente 
3 kriterier for tildeling helgeopphold på gård 

 
Bakgrunn 
Saken om tjenestetilbud til yngre personer med demens ble utsatt i kommunestyret 21.6.18 
etter forslag fra Mildrid Finnehaug:  
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling:  
Mildrid Finnehaug fremsatte følgende forslag:  
Saken utsettes. En innhenter uttalelse fra bruker- og pårørendehold ved f.eks. 
demensforeningen.  
Mildrid Finnehaug sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Saken utsettes. En innhenter uttalelse fra bruker- og pårørendehold ved f.eks. 
demensforeningen. 
 
Det er i ettertid innkommet et skriv fra demensforeningen (se vedlegg) og det er holdt et møte 
med Helga Moen, leder i demensforening - sommeren 2018. 
De påpekes i brev og møte; at når et tilbudet ikke er etablert og offentliggjort vil det være 
vanskelig å påstå (som i saksfremlegget) at det ikke er etterspørsel etter tjenestetilbud til 
yngre demente. Videre fremkommer det i brev og møte at nasjonal aldersgrense for yngre 
demente, som er 65 år, må kunne vurderes. 
 
 
 
Kostnader 



Kostnadene med tjenestetilbudet til yngre demente vil bli minimum kr. 200.000,-  pr. år hvis 
det gis regelmessig avlastning for 2 -3 personer en gang pr. mnd. Dette inkluderer transport 
fra og til hjemmet.  
 
 
Vurdering 
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. 
I første saksbehandling ble det vurdert at det ikke var økonomisk dekning i budsjettet for å 
etablere et eget tilbud til yngre demente i tillegg til det tjenestetilbudet som vi allerede kan gi. 
Det ble også vurdert at evt. nye økonomiske midler kan komme flere til gode dersom 
bokollektivet for aldersdemente ble styrket med tilsvarende sum. 
Videre var argumentasjonen at vi 1.1.2020 inngår i Nærøysund kommune og at 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 innrømmes at tidligere påstand om manglende etterspørsel er usikker, da tilbudet ikke er 
etablert og offentliggjort. Vi har derfor ikke dekning for vår påstand om manglende 
etterspørsel. Det vil kunne utprøves en periode for å se om det er etterspørsel, og om det er et 
tilbud som vil gi innhold og mening i livet til den yngre demente og avlastning for pårørende. 
Det blir derimot utfordrende å øke aldersgrensen for yngre demente, da man vil stå overfor et 
mye større antall i målgruppen, ettersom antall aldersdemente øker markant med økende 
alder.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken legges frem til drøfting 
 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Utvalg for helse- og sosialsaker fremmet følgende forslag: 
Utvalget for helse- og sosialsaker går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
Utvalg for helse- og sosialsaker sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget for helse- og sosialsaker går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 



Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 144 
Saksmappe: 2018/936-2 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 03.09.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

29/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 04.09.2018 
14/18 Administrasjonsutvalget 10.09.2018 
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Sak: Kompetanseplan for helse- og sosialavdelingen 2018-2024   

 
Vedlegg: 

1 Kompetanseplan for helse- og sosialavdelingen 2018-2024 

2 Kompetanse ansvar 320 og 330 

3 Kompetanse ansvar 340 

4 Kompetanse bokollektiv for aldersdemente 

5 Kompetanse kjøkken 

6 Kompetanseplan ansvar 300 

7 Kompetanseplan ansvar 350 

8 Kompetanseplan ansvar 360 

9 Kompetanseplan ansvar 370 

10 Kompetanseplan ansvar 380 

Sammendrag 
Vedlagt ligger kompetanseplan med vedlegg, for helse - og sosialavdelingen.  
Et av hovedmål i helse- og sosialavdelingen er følgende:  
 
Helse og sosialavdelingen består av kompetente ledere og ansatte  
En oppdatert kompetanseplan vil være styrende og veiledende for ledere og ansatte på både 
kort og lang sikt.  

 Dette oppnår vi ved å:  
 Kontinuerlig utvikle ledere og ansattes kompetanse  
 Bygge opp robuste fagmiljø med tilstrekkelig og kompetent personell, samt utvikle et 

inkluderende arbeidsmiljø  
 Fremme kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling i omsorgstjenestene i 

kommunen i samarbeid med relevante fag- og kompetansemiljøer  



 Kompetanseplan i hver enhetene evalueres i januar/februar hvert år  
 Tema for internundervisning satt opp i halvårshjul diskuteres i mai og november hvert 

år  
 
Helse- og omsorgstjenesten i Nærøy kommune ønsker å jobbe systematisk og strategisk med 
kompetanse for lettere å beholde, utvikle, rekruttere og benytte oss av rett kompetanse. Vi vil 
bygge opp kompetanse slik at vi er trygge på at kommunen leverer gode tjenester til 
brukerne. I møte med brukere er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå tillit.  
Brukerne er eksperter på sine liv, og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til å 
bistå personer i deres liv.  
 
Forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk 
utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenester krever at medarbeidere er faglig 
oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse bidrar til 
stolte medarbeidere som gir tjenestene et godt omdømme. Dermed blir kompetanseutvikling 
både et mål og middel. En kompetent medarbeider representerer en kunnskapsmedarbeider 
som har fått og grepet muligheten til å arbeide selvstendig på sine fagområder, og å forvalte, 
utnytte og utvikle sin kompetanse i nært samarbeid med andre.  
 
Kompetanse gir konsekvenser. En selvstendig kompetent medarbeider ser sin stilling i større 
sammenheng. Den ansatte kan reflektere, handle og påvirke tjenesten i positiv og 
fremtidsrettet utvikling. Det viktig at det vi gjør baserer seg på forskningsbasert kunnskap.  
Gjennom bruk av kompetanseplan skal tjenesten være i stand til å møte nye utfordringer.  
 
Vi har vektlagt disse 4 punktene i planen:  

 Beholde:  
Tilbud om intern opplæring.  
Øke stillingsbrøker: Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i 
kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom 
vedkommende er kvalifisert for stillingen  
Følge opp sykmeldte  

 Utvikle – skape en lærende organisasjon hvor vi tilrettelegger for faglig og personlig 
utvikling i form av etisk refleksjon, kurstilbud, hospitering, videre- og etterutdanning.  

 Rekruttere – ansette personell med den utdanning/kompetanse og motivasjon som 
kreves for stillingen  

 Benytte - organisere arbeidet slik at eksisterende kompetanse benyttes av hele 
organisasjonen på en effektiv måte, og at den ansatte skal få anvendt sin kompetanse.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 



 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.09.2018  
Behandling: 
Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
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Kompetanseplan helse- og sosialavdelingen 2018 – 2024 

Kunnskapsbasert praksis er en syntese av forskningsbasert, erfaringsbasert og 

brukerkunnskap. 

Hovedmål:  
Helse og sosialavdelingen består av kompetente ledere og ansatte 

En oppdatert kompetanseplan vil være styrende og veiledende for ledere og ansatte på både kort 
og lang sikt.  

 
Dette oppnår vi ved å:  

 Kontinuerlig utvikle ledere og ansattes kompetanse  

 Bygge opp robuste fagmiljø med tilstrekkelig og kompetent personell, samt utvikle et 
inkluderende arbeidsmiljø  

 Fremme kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling i omsorgstjenestene i kommunen i 
samarbeid med relevante fag- og kompetansemiljøer  

  Kompetanseplan i hver enhetene evalueres i januar/februar hvert år 

 Tema for internundervisning satt opp i halvårshjul diskuteres i mai og november hvert år 
 

Helse- og omsorgstjenesten i Nærøy kommune ønsker å jobbe systematisk og strategisk med 
kompetanse for lettere å beholde, utvikle, rekruttere og benytte oss av rett kompetanse. Vi 
vil bygge opp kompetanse slik at vi er trygge på at kommunen leverer gode tjenester til 
brukerne. I møte med brukere er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå tillit. 
Helsepersonell har makt til å handle på andres vegne. Det betinger at helsepersonell er til å 
stole på, og man må sikre at maktbalansen ikke misbrukes. Brukerne er eksperter på sine liv, 
og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til å bistå personer i deres liv. 

Forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk 
utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenester krever at medarbeidere er faglig 
oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse bidrar til 
stolte medarbeidere som gir tjenestene et godt omdømme. Dermed blir 
kompetanseutvikling både et mål og middel. En kompetent medarbeider representerer en 
kunnskapsmedarbeider som har fått og grepet muligheten til å arbeide selvstendig på sine 
fagområder, og å forvalte, utnytte og utvikle sin kompetanse i nært samarbeid med andre. 

Læring skjer oftest gjennom praksis. Kommunikasjon med kollegaer, utveksling av erfaring, 
observasjon og praksis sammen med andre kollegaer. Kompetanse gir konsekvenser. En 
selvstendig kompetent medarbeider ser sin stilling i større sammenheng.  Den ansatte kan 
reflektere, handle og påvirke tjenesten i positiv og fremtidsrettet utvikling. Det viktig at det 
vi gjør baserer seg på forskningsbasert kunnskap. 

Gjennom bruk av kompetanseplan skal tjenesten være i stand til å møte nye utfordringer. 

 Vi har vektlagt disse 4 punktene i planen: 

 Beholde: 
o Tilbud om intern opplæring. 
o  Øke stillingsbrøker: Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i 

kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom 
vedkommende er kvalifisert for stillingen 

o Følge opp sykmeldte 



 Utvikle – skape en lærende organisasjon hvor vi tilrettelegger for faglig og personlig 
utvikling i form av etisk refleksjon, kurstilbud, hospitering, videre- og etterutdanning. 

 Rekruttere – ansette personell med den utdanning/kompetanse og motivasjon som 
kreves for stillingen 

 Benytte -organisere arbeidet slik at eksisterende kompetanse benyttes av hele 
organisasjonen på en effektiv måte, og at den ansatte skal få anvendt sin 
kompetanse. 

Gjennom disse punktene ønsker vi å: 

 Sikre rett kompetanse på rett plass til rett tid 

 Gi brukerne gode og helhetlige tjenester 

 Være en lærende organisasjon i utvikling 

 Drive prosjektarbeid 
 

Kompetansebegrepet innebærer:   

Faglig kompetanse 
 (teoretisk /praktisk/erfaring) 

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger for 
å kunne utføre oppgaver og funksjoner på 
en faglig forsvarlig måte 

Personlig kompetanse/holdninger Ferdigheter, evner og holdninger for 
oppgaveutførelse 
Hilse på alle, respekt for andres 
synspunkter, 
godta forskjellighet, holde det en lover, 
være åpen og ærlig, engasjere seg i 
faglige diskusjoner og utvikling på 
arbeidsplassen, er lojal mot beslutninger 

Sosial kompetanse Kommunikasjon og samhandling, 
undervisning, samarbeid, problemløsning, 
utvikling i samarbeid med andre 

Administrativ kompetanse Lederferdighet, kvalifikasjon, ferdighet og 
evne til å ta beslutninger, organisere, 
definere mål og tilrettelegge for 
måloppnåelse. 

 

Kompetanseplanen er en handlingsplan rettet mot budsjettarbeid. Den skal ha en kortsiktig 
del inntil 1 år, og en langsiktig plan inntil 6 år.  

Den kortsiktige planen er internopplæring, og målet er å ha en halvårsplan vår/høst. Interne 
forelesere benyttes i størst mulig grad. Det er nødvendig med systematisk opplæringsplan på 
følgende tema(ikke uttømmende): brannvern, etikk, forflytningsteknikk, gjennomgang av 
dokumentasjonssystemet Profil (her er det superbruker på hver avdeling, 3 årlige samlinger 
for disse).  

Den langsiktige planen skal fortelle oss om behovet for kompetanse framover i tid. 



Felles opplæringsplan danner grunnlag for søknad om midler og rapporteringer til 
fylkesmannen og må være utarbeidet innen 1. mars hvert år. 

Vurdering av kompetansekrav opp mot 2024. 
Forholdet mellom den kompetansen vi har behov for og den kompetansen vi har. GAP- 
analysen skal årlig oppdateres. 
I hver enhet er det utarbeidet en bemanningsplan (vedlegg ansvar 300 - 380) som sier noe 
om behov for hvilken type kompetanse den enkelte enhet har og behovet framover for 
endring av, opprettholde og ny kompetanse. Behovet for antall stillinger i enheten og 
målsetting for enheten. 

Velferdsteknologi – 5 ansatte(helsefagarbeidere/høyskoleutdannede) starter på 
videreutdanning høst 2018. 

Prioriterte videreutdanninger/satsningsområder innen 2024: 

Høyskoleutdanning:  

Videreutdanning Ansvar Antall/ansvar 

Lungesykdommer Hj.baserte tjenester og NBBS 1 

Ernæring Hj.baserte tjenester og NBBS 1 

Autisme spekter diagnoser Miljøtj, Rus/psyk, helsestasjon     Miljøtjenesten: 
2 
Rus/psyk: 2 
Helsesøster:1 

psykiatri Bokollektivet, Rus/psyk Bokoll:1 
Rus/psyk: 
2020:1 
2022:1 

Geriatri Bokollektivet, Sjøsiden 1 

Veiledning Ak/rehab, hjbaserte tj. 1 

Sårbehandling Hjbaserte tj. 1 

Kreftomsorg NBBS 1 

Intensiv NBBS 1 

diatebetes NBBS 1 

helserett Miljøtj, brukerkontor 1 

Spes.ped Rus/psykiatri 1 

Avansert klinisk sykepleie NBBS, hj.baserte tjenester 1 

 

Helsefagarbeidere:   

Videreutdanning ansvar Antall/ansvar 

Veiledning Bokoll, ak/rehab, NBBS 2, Miljøtj, 
Sjøsiden 

1 

Psykiske sykdommer Bokollektivet,  1 

Ernæring ak/rehab, NBBS 2  1 

geriatri Hjbaserte tjen. bofellesskap Bjørkåstunet:1 
Sjøsiden:2 

Skraverte gule felt er almengyldige utdanninger for flere enheter selv om de ikke er prioritert. 

Tverrfaglig: 

ABC kurs: Mitt livs ABC – 5 ansatte fra Miljøtjenesten 

Demensomsorgens ABC – miljøterapi, psykisk sykdommer hos eldre: NBBS 



For å få oversikt over hva behovet er på den enkelte enhet, må man gå inn på vedlegg til 
planen. 

Ansvarsfordeling 
Det er ledergruppa som har ansvar for gjennomføring og rullering av planen årlig. 
Enhetslederne har også ansvar for å skaffe oversikt over ny kompetanse. I denne prosessen 
skal plasstillitsvalgte/ansatte involveres. Det skal gis en tilbakemelding på kompetansebehov 
(ønsker for satsningsområder) og oversikt over ansatte som er under utdanning. 
Ledergruppa må foreta en analyse av de nasjonale endringer i forhold til fjorårets behov, 
samt analysere behov skissert i kommunens øvrige planer. Det vil være med å danne 
grunnlag for den årlige rulleringen av opplæring og kompetanseplan.  
 
Kompetanse/rekrutteringsbehov 
Det må på alle enheter vurderes hvilken kompetanse som trengs, 
høyskoleutdanning/helsefagarbeidere. Det er viktig å ansette personer med rett 
fagkompetanse i stillinger som blir ledig. 
 

Deltidsarbeid 
Det jobbes stadig med å redusere uønsket deltid, særlig er dette blant nyutdannede   
helsefagarbeiderne. Med mange «småstillinger» blir det mindre kontinuitet og økt 
kommunikasjons/veiledningsbehov når det er lange intervaller mellom vaktene. Dette kan 
føre til dårligere kvalitet i tjenestetilbudet til brukerne.   
 
Lærlinger 
Helse- og sosialavdelingen har en målsetting om inntak av 4 lærlinger pr høst. 
 
Fokusområder  
Tidlig innsats – BTI - alle ansatte skal tenke forebyggende i stedet for behandling. Dette 
gjelder alle brukergrupper – barn, unge og eldre. Det er viktig å tilrettelegge slik at brukeren 
selv i størst mulig grad kan mestre sin egen hverdag. 
 
Hverdagsrehabilitering/velferdsteknologi 
Dette er en tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme 
hos brukeren. I samarbeid med teamet utarbeider brukeren mål for hva brukeren selv synes 
er viktig å mestre i hverdagen.  
Det vil være fremtidsrettet å tenke at ansatte i den ordinære tjenesten må forholde seg  
holdningsmessig likt overfor brukere som trenger bistand. Tjenesten må endre retning. 
Ansatte må snu holdning til å veilede og motivere til egenmestring. Dette vil kreve påfyll av 
kompetanse for at den enkelte ansatte skal være fortrolig i relasjonen til bruker og 
pårørende, samt med tekniske og elektroniske løsninger. 

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Den styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk 
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til 
pårørende og bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på 
tjenestetilbudet.  Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfelle forebygge behov for 
tjenester eller innleggelse i institusjon.    



 

Rus/psykiatri  
Støtte brukernes egenomsorg og mestringsevne, ha stort fokus på brukermedvirkning. Ha en 
recoveryorientert praksis som fremmer muligheter og tro på at en kan leve et meningsfullt 
og tilfredsstillende liv med psykiske helseutfordringer. Arbeid og aktivitet er viktig.   
Styrke kompetanse innen feltet for både helsefagarbeidere/sykepleiere.  

Akutt medisinske tjenester utenfor sykehus. 
Prehospitale tjenester, videreutdanning av leger til spesialist i allmennmedisin. Ny forskrift 
fom 25.05.20 krever spesialitet i allmennmedisin for å kunne ha vakt – se vedlegg «forebyggende 

enhet- ansvar 380» 
 

Kosthold/legemiddelkompetanse 
I Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 vektlegges blant annet ernæring, sår, fallforebygging, 
legemiddelkompetanse, behandling av hjerneslag. Ernæring kan kvalitetssikres ved å satse 
på videreutdanning av ansatte i ernæring/kosthold, legemiddelkompetanse ved å ha 
farmasøytisk kompetanse. 
 
Krav til videreformidling av kompetanse. 
Økt behov for samarbeid mellom tjenesteområdene internt i kommunen, interkommunalt 
og regionalt.  
Samarbeid og kompetanseoverføring i forbindelse med overføring av brukere mellom 1. og 
2. linjetjeneste. 
 
Læringsarena 
Læring kan skje på flere måter: 
Kollegaveiledning, veilednings/refleksjonsgruppe, veiledning av elever/lærlinger, studenter, 
personalmøter, fagdager, undervisningsdager, hospitering, eksterne kursdager, E-læring, 
nettverk (ABC – opplæring).  
 
Samarbeidspartnere 
Ytre Namdal Videregående/Levanger fagskole – styrking av samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner 
Nord Universitet – samarbeid med høyskole  

Åfjord utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

EINA 

Demensomsorgens ABC – Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter (tverrfaglig 

kompetanseheving) 

Økonomiske rammebetingelser 

I helse- og sosialavdelingen er det ikke avsatt midler til kompetanseheving utover 

kursbudsjett for hvert enkelt tjenesteområde. Slik det er i dag finansieres utdanning 

gjennom søknad på tilskudd hos Fylkesmannen og evt andre ordninger. 

Økonomisk støtte i forbindelse med ekstern utdanning 
Kompetanseplanen skal være retningsgivende i forhold til hvilke utdanninger enheten 
ønsker å støtte og i hvilken omfang(antall).   



Oversikt over prioriterte kompetansehevende områder skal være kjent for ansatte via 
personalmøter/oppslag.  

Ved støtte til utdanning skal det i avtalen stilles krav om videreformidling av nyervervet 
kompetanse gjennom personalmøter, samlinger – etter forespørsler fra leder. Det kan også 
stilles krav om bindingstid. 

Bindingstid 
Bindingstid betyr at arbeidstaker forplikter seg til å fortsette å jobbe i virksomheten i en 
avtalt periode etter gjennomført videreutdanning. Arbeidsgiver kan på denne måten sikre 
seg utbytte av utgiftene til utdanningen og deling av kompetanse med sin kollegaer. 
Å støtte kompetanseutvikling kan være en effektiv måte å beholde og belønne dyktige 
medarbeidere på samtidig som arbeidsgiver utvikler og motiverer sine medarbeidere. 
Med videreutdanning forstås en betydelig og reell kompetanseheving, ikke normalt 
vedlikehold av ferdigheter i oppgaver arbeidstaker allerede utfører i stillingen. 

Det skal inngås en separat avtale om bindingstid i forbindelse med videre- og etterutdanning  
som et tillegg til ansettelsesavtalen – se kommunens permisjonsreglement. 

Søknadsrutiner 
Eget skjema brukes ved «søknad om permisjon og økonomisk støtte ved videreutdanning».  
Søknaden skal sendes enhetsleder innen den respektive enheten. Det vil være mulighet til å 
søke gjennom hele året, søknadene vil bli behandlet fortløpende i personalutvalget. 
 

Vurderingskriterier 
Det vil ved søknad på videreutdanning bli gjort en vurdering opp mot følgende punkter: 

 Tidligere permisjon ved videreutdanning(er) – viser til Nærøy kommunes 
permisjonsreglement punkt 2.0 - hjemlet i AML § 12-11 og HTA § 14.2  

 Bemanning på enheten i tidsrommet utdanning foregår 

 Kostnader knyttet til utdanningen. 

 Hvor mange har tilsvarende videreutdanning ved enheten fra tidligere 
 

Referanser: 

Tekstdel budsjett 2018 

Kompetanseløft 2020 (Helsedirektoratet – rapport IS 2560) 

Folkehelseoversikt Nærøy kommune 2014 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2024 

Stortingsmelding 29 – morgendagens omsorg 

Omsorg 2020 

 

 

 

 



 

 

 

  



Ansvar 320 Akutt/rehab. Avdeling

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 19 20 21 22 24 geriatri veiledning hverd.reh

sykepl 55,1 9,24 10 1 2

hjelpepl 39,3 6,6 12 1 2 1

assistent 5,6 0,94 4

totalt 16,78 26

Behov for videreutdanning:

Høyskoleutdanning: veiledning 1 ansatt

Ansvar 330 NBBS 2

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 18 20 21 22 24 geriatri veiledning psykiatri

sykepl 46,5 9,33 12 1 1 1 1+ 1u/utd

hjelpepl 42,2 8,46 12 1 1 1

assistent 11,3 2,27 9 1 1

totalt 20,06 33

En helsefagarbeiderstilling omgjøres til sykepleierstilling

assistentstillinger omgjøres til helsefagarbeiderstilling

Ansvar 330 Natt

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 18 19 20 22 24 geriatri veiledning psykiatri

sykepl 54,1 4,25 6

hjelpepl 45,9 3,6 6 1 1 1

totalt 7,85 12

Helsefagarbeider ønskes omgjort til sykepleierstilling



Omfatter brukere som blir innlagt på kommunal øhjepl, medisinsk utredning, akutt forvirring,

behandling for infeksjner, opptrening, pleie ved livets slutt, forverring av luftveisplager,

respiratorbehandling, forebygge underernæing/feilernæring. Legens forordning skal

følges opp, dokumentasjon

Brukersamtaler, pårørendesamtaler

Det er behov for bred tverrfaglig kompetanse, godt samarbeid og tett kommunikasjon

mellom bruker, pleiepersonale, ergoterapeut, fysioterapeut og lege.

Sykepleiefaglig kompetanse trengs 24/7. På natt er legevakt stasjonert ved Sykehuset Namsos

Dette gjørat sykepleiere på natt kommer opp i situasjoner der de står mer alene om å ta

vanskelige avgjørelser.Det er en stor styrke å være 2 sykepleiere på vakt til enhver tid.

Ved NBBS er det lærlinger, elever fra videregående skole, sykepleierstudenter til enhver

tid. Behovet for veilderkompetanse er vesentlig både for helsefagarbeidere og

høyskoleutdannede.

Brukere på langtidsopphold har ofte sammensatte problemstillinger og trenger foruten

medisinsk oppfølging og pleie også oppfølging på det psykososial plan.Musikk,aktivitet, livsglede,

få komme seg ut, respekt og verdighet er også sentrale begreper her.

Behov for videreutdanning NBBS 2, akutt /rehab og natt.

Høyskoleutdanning:

type ut- lunge ernæring diabetes kreft intensiv avan.klinisk sykepl

danning sykdommer omsorg

antall 1 1 1 1 1 1

Utdanningen er satt opp i prioritert rekkefølge der utdanningen til venstre

er 1. prioritet.

Helsefagarbeidere:

veiledning ernæring

antall 2 2



Ansvar 340  Miljøtjenesten

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling grunnutd % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 forvaltn.rett miljøarb velf.tekno.

vernepl 20,8 5,8 6 1 1 u/utd 1

miljøtera. 6,6 % 1,85 2

fysioter.

barnev.ped

hjelpepl 41,7 11,62 16 1 1 1 1 u/utd 1

ass/lærl 30,9 8,6 18 1

27,87 42

Behov for videreutdanning:

Høyskole - grunnutdannning: 

Vernepleier 2

I 2018 er det 11 ansatte- helsefagarbeidere og assistenter - over 58 år.

I 2025 vil det være 6 ansatte som er 65 år.

Høyskole videreutdanning

nevrologi/autisme spekter diagnoser 2

helserett 1

helsefagarbeidere videreutdanning

veiledning 1

Høyskoleutdannede/helsefagarbeidere/assistenter

ABC: Mitt livs ABC

tegnspråk



Mål: 

Gi kvalitativt gode tjenester og være en innovativ og attraktiv 

arbeidsplass.

Ingen ufaglærte i tjenesten

Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker med

utviklingshemning, autisme, ADHD, andre forstyrrelser av kognitive

funksjoner eller adferdsforstyrrelser samt støttekontakt og BPA.

Avdelingen har fokusområde på hjelp til mestring og trivsel.

Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervett funksjonsnedsette

som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Miljøtjenesten vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak. Dette oppnår vi ved å: 

         Styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid 

         Bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring 

         Legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross av funksjonsnedsettelse

        Samarbeide aktivt med de øvrige kommunale tjenestene, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og NAV

        Arbeide systematisk med erfaringsdeling, og ta i bruk ny fagkunnskap og teknologi

Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Vår visjon: Et steg foran!



Ansvar 320 Bokollektiv for aldersdemente

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling grunnutd % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 geriatri veiledning psykiatri

sykepl 2,5 3 1 u/utd 1

vernepl 0,92 1

Høyskoleutd 21,6

hjelpepl 52 8,23 14 1 4 1

aktivitør hjelpepl 1

ass

assistent 26,4 4,17 10 2

15,82 28

Behov for videreutdanning:

høyskole antall

psykiatri 1

geriatri 1

helsefagarbeider

psykiske sykd.

veiledning

Demensomsorgens ABC aktuell for alle ansatte:

Miljøterapi, psykiske sykdommer hos eldre

Mål:

Gir eldre med mental svikt som ikke kan klare seg hjemme med hjelp en verdig alderdom

i trygge omgivelser

Gir avlastning for pårrøende der en ser et særskilt behov slik at den aldersdemente

skal kunne fortsette å bo hjemme

Ansatte bør ha spesiell interesse for å jobbe med demente. Videreutdanning i

geriatri, alderdemens, ernæring, psykiatri både hos høyskoleutdannede og

helsefagarbeidere er viktige områder.

Demensomsorgens A,B, C, miljøbehandling, psykiske sykdommer hos eldre og musikkbasert 

miljøbehandling er aktuelle opplegg hvor ansatte jobber sammen i 

grupper over ett år.

Aktiv omsorg/livsglede, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale

begreper.



Ansvar 330   kjøkken

2018 avgang/rekruttering

stilling grunnutdanning % av totale stilling antall

kokk kokk 3,03 4 ingen i 6 års 

kokk konditor 0,88 1 perioden

Kjøkkenfaglig leder skal sørge for at maten tilfredsstiller ernærings-

messige kvalitetskrav, at maten er innbydende. Vedkommende bør kunne 

gi råd om ernæring til enhetene.

Kjøkkenpersonale skal ha kunnskap om og rutiner for at mat og måltider

er i tråd med anbefalingene i Kosthåndsboken.

Behov for grunnutdanning

Institusjonskokk



antall VIDERUTDANNING 

STILLING Grunnutd. Tjeneste  Årsv. ans. PENSJONSALDER veil psyk hvdg leder forv.helsemårettet

19 20 21 22 23 24 Geriatikons.mrus IntensivrehabMI utd fh.arbrett planmiljøarb.adjunkt

  h/s stab

Rådgiver sykepl. 1 1 x 1 1 1 1

Konsulent sosionom 0,6 0,6 1 1

Sekretær 1 1

NAV

Saksbeh. Sosionom 3 3 2

Gjeldsrådg. revisor 0,7 1

Brukerktr

saksbeh. vernepl 1 1 1 1

sykepl 3 1,4

Ledere

enhetsld vernepl 1 1 1 1 1

sykepl 5 5 1 1 1 1 4 1

H/S sjef sykepl 1 1 1 1 1

Aktivitør

helsefagarbeider 0,6 1

aktivitør 0,5 1

Kompetansebehov:

Fra og med 2020 påbud om psykolog i kommunehelsetjenesten

Saksbehandling i offentlig forvaltning

Forvaltningslov

Offentlighetslov

Husbankens låne – og tilskudds midler  



Offentlig planlegging

Helserett 

Fagkompetanse i helse - og sosialfaglige områder

Organisasjon og ledelse  - utviklingsorientert  og endringsorientert

Opplæring i ulike fagsystemer



Ansvar 350 Hjemmebaserte tjenester 

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 geriatri veiledning hverd.reh psykiatri kreftoms. velf.tekno.

sykepl 60 8,13 9 1 1 2 1 1 2 u/utd 2

hjelpepl 36 % 4,81 8 1 1 + u/utd 2 1 1 u/utd 1

lærling 4 % 0,5 1

13,44 18

Behov for videreutdanning:

Høyskolenivå: 

lungesykd ernæring veiledn sår avans.klin.sykepl.

antall 1 1 1 1 1

Satt opp i prioritertrekkefølge fra venstre mot

høyre.

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel i 2013 - 2014 skal kommunen legge til rette for

at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Omsorgstrappa skal følges.

Hjemmebaserte tjenester gir bistand til alle aldersgrupper, og aldersgruppa under 67 år

har ofte store og omfattende  tjenester.

Fom 06.02.18 starter prosejkt"hverdagsrehabiliering". Foreløpig varighet i ett år.

3 ansatte tilsvarende 1,5 stilling jobber i prosjektet. Ressurser er tatt fra forebyggende

enhet, tjenester i bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.

Velferdsteknologi vi ha stort fokus fremover, og 3 ansatte er under utdanning.

Avanserte oppgaver skal løses hele døgnet noe som krever sykepleierfaglig kompetanse 24/7.



Hjemmehjelp

2018

hjemmehjelp grunnutdanning stilling antall

assistenter ingen 2,93 5

Behov for utdanning:

Fagbrev i renhold

Hjemmehjelpere utfører kun renholdsoppgaver

Vanskelig å rekruttere personer til disse stillingene

1 senior -ved naturlig avgang kan deltidsstillingene økes.



Ansvar 360  Rus/psykiatritjenesten

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling grunnutd % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 psyk.hels kogn.tera rus/kom spes.ped seprep lærekan.

sykepl 28,7 7,76 10 1 3 1 u/utd 3

hjelpepl 10,33 15 1 1 8 + u/utd 1

38 %

miljøterap 7,9 2,14 3

ergoterap

ernær.fysio 1

sosionom

miljøarb 6,28 1,7 2

aktivitør 1

helsesekr

assistent 19 5,12 12 u/utd 4

27,05 42

Behov for grunnutdanning:

Vernepleier

Behov for ny utdanningvidereutdanning

Høyskole:

Autisme spekter diagnose 2

spes ped. 1

Psykisk helsearbeid: 2 - en i 2020 og en i 2022.

KID kurs - depresjonsmestring : 2

Rask psykisk helsehjelp 2



Psykiske lidelser øker i samfunnet generelt. Høye krav til enkeltinvdividet i forhold

til utdanning, helse, prestasjon, tap av arbeid kan være årsaker. Psykiske lidelser

har også store konsekvenser for andre involverte som familie og venner. Å satse

forebyggende samt ha et apparat som fungerer når behover oppstår er av 

avgjørende betydning.

Tidlig debut med alkohol øker totalkonsumet av alkohol, mens et høyere alkoholinntak 

generelt fører til en økt andel rusavhengige. Dette igjen øker risikoen for å havne på utsida

av arbeidslivet.

For ansatte er det viktig å kunne takle og gi tilbud til brukere nmed rusproblem og/eller psykiske

lidelser. Det er vesentlig at tjenesten har både høyskoleutdannede og helsefagarbeidere med 

videreutdanning som er godt skolerte innen begge felt, men også kurs innen kommunikasjon,

vold/trusler, sjølskading og selvmordsforebygging er viktig.

Også innen rus/psykiatri er autisme spekter diagnoser et felt der det er viktig med 

oppdatering av kunnskaper.



Ansvar 370 Hjemmebaserte tjenester i bofellesskap

Bjørkåstunet

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 geriatri veiledning hverd.mestr

sykepl 3,17 4 3

ergoterapeut 1 1 1

38 %

hjelpepl 44 % 4,78 6 2 1 u/utd 1

assistent 18,00 % 2,02 8

10,97 19

Omgjøring til andre faggrupper

Øke sykepleierressursen med 100 % ved omgjøring av assistent/helsefagarbeider stilling

Redusere assistentstillinger, omgjøring til helsefagarbeidere

Videreutdanning helsefagarbeider: geriatri 1

Sjøsiden omsorgsboliger

2018 avgang/rekruttering videreutdanning 2018

stilling % av total stilling antall 19 20 21 22 23 24 geriatri veiledning psykiatri

sykepl 1 1 1

hjelpepl 6,73 10 2 1 1

assistent 0.98 4

8,71 15

Omgjøring av stilling til annen faggruppe:

Gjøre om 100 % stilling til fagleder

Øke sykepleierressurs med 100 % stilling ved omgjøring av asstent/helsefagarbeider

Videre utdanning høyskole:

Geriatri 1

Videreutdanning helsefagarbeider

geriatri 2

veiledning 1

Utviklingen ved begge avdelingene er at beboerne blir eldre, har større

behov for pleie- og omsorg og har sammensatte problemstillinger i

forold til diagnoser og medisinsk behandling. For å kunne møte disse utfordringene

trengs økt sykepleierressurs, færre ufaglærte og mere videreutdanning.



Ansvar 380 Legekontoret

2018 videreutdanning 2018

grunnutd årsv antall diabetes spes almmed hudlege helsesøster

lege 4 4 2 u/utd 1

lege ubes 2 2

turnusl.

ubesatt 1 1

helsesek 2,4 3

sykepl. 1 1 1 1

sekretær 1 1

Ny akuttforskrift fra 24.05.18- utsatt til 2020. Legen må ha spesialkompetanse eller være bakvakt for leger i vakt som ikke fyller 

kompetansekrav.

Spesialkompetanse defineres som enten:

         Være spesialist i allmennmedisin og ha gjennomført kurs i vold og overgrepshåndtering 

         At legen har godkjenning som allmennlege, har gjennomført 40 legevakter eller 1 år i kommunehelsetjeneste  
og gjennomført kurs i vold og overgrepshåndtering + akutt medisinkurs

Utfordringer å skaffe stabil legedekning. Målet er å ha full legedekning fra september 2020.

Alle ansatte på legekontoret skal ha kurs i akutt medisin, nettbasert + 2 dager praksis.innen 2020. Dette skal fornyes hvert 5. år.  

Dette er nettbasert + 2 kursdager.

Alle ansatte på legekontoret skal ha kurs  i vold og overgrepshåndtering - nettbasert kurs.

En nyopprettet sykepleierstilling kan være aktuelt utfra nye rutiner med legevakt.



Ansvar 380 Helsestasjon

2018 avgang/rekrutteringvidereutdanning 2018

stilling utdan. årsv antall 19 20 24 psykiatri syst fam.tera form/læring traume/beh

helsesøs 3,8 5 1 3 1 1 u/ut 1

koordinat. sosionom 0,5 1 1

jordmor 1 1

Videreutdanning:

Autsime spekter diagnoser 1 ansatt

Ansvar 380 Frisklivssentral

2018  videreutdanning 2018

stilling utdan. årsv antall led/økonmi klin helsevits h/oms i plan

frisklivs- folkehelse 0,5 1 u/utd 1 1

veileder

frisklivs-  idrett/ 1 1 1

veileder ernæring (prosjektmidler)

helse



Ansvar 380 Fysio/ergoterapitjenesten

2018 videreutdanning  2018

stilling utdan. årsv antall hverdagsreh tverrfag. Rehab arbeidshelse

fysioter 1 1 1 1 1

ergo 0,6 1 1

Kurs ( over flere dager):

ortogeriatri/nevrologi/fysioterapi til barn

Utdanningsnivået i Nærøy kommune ligger lavere enn i fylket og landet forøvrig. Utdanningsnivået påvirker den fysiske helsen ved at 

fysiske helseproblem er ca 60 % vanligere blant barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status. Overvekt og livsstilsykdommer er 

hoved risikofaktorer , noe som fører til økt forbruk av helsetjenester, mindre arbeidskapasitet og uføre. 

Overvekt pga høyt inntak av kaloririk og fet mat kombinert med lite fysisk aktivitet, er den viktigste årsaken til diabetes type 2.

Det er økning i muskel og skjelettsykdommer, og størst økning hos de yngste voksne. Dette kan tyde på endret adferd i forhold til aktivitet 

og kosthold hos barn og ungdom.

Opplysningene er hentet fra HUNT 2 og HUNT 3 undersøkelsen, samt Folkehelseoversikt Nærøy kommune 2014.

Dette viser at vi står overfor utfordringer der ansatte har behov for gode kunnskaper om tidlig innsats, forebyggende arbeid og  

tverrfaglig samarbeid.

Helsestasjon møter også grupper unge som har endret adferdsmønster og med diagnoser innenfor autismespekteret. Dette er et felt det  

er behov for videreutdanning.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud, samt at brukere henvises fra lege. Det er individuelle opplegg, men fra 2018 utvides tilbud til   

"Friskliv familie" i nært samarbeid med helsesatsjon. Tilbudet vil være et tiltak for familier med overvektige barn og der familien

ønsker livvstilendring.

 Videreutdanning innen samhandling- og nyskaping  kunne styrket tjenesten.
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Sak: 2.gangs behandling - oppheving av reguleringsplaner 

innenfor kommunedelplan Kolvereid   
 
 
Vedlegg: 
1 Vurdering - oppheving av reguleringsplaner datert 30.04.18 
2 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse - oppheving av reguleringsplaner innenfor 

kommunedelplan Kolvereid 
3 Statens Vegvesen - uttalelse til høring og offentlig ettersyn - oppheving av 

reguleringsplaner - kommuneplan Kolvereid 
4 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til melding om vedtak - høring og offentlig 

ettersyn - oppheving av reguleringsplan innenfor kommunedelplan Kolvereid 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med revidering av kommunedelplan for Kolvereid ble det gjennomført en 
gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet for kommunedelplan 
Kolvereid. Hensikten var å identifisere planer som enten i stor grad er utbygd eller områder 
hvor det er gjort tilpasninger ved utbygging av områder slik at dagens situasjon ikke lenger 
samsvarer med planen. Hensikten er at slike planer skal erstattes av nye føringer i 
kommunedelplanen, siden en plan som oppheves må erstattes av en annen plan. Saksgang vil 
følge samme regler som ved vedtak ev en ny reguleringsplan.  
 
Kommunen varselet i mars 2018 oppstart av arbeid med å vurdering oppheving av 38 
regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid. Oppstart av arbeid 
med oppheving av planer ble kunngjort i Namdalsavisa, Ytringen og på kommunens 
hjemmeside. Frist for forhåndsuttalelser var satt til 19.april 2018. Berørte grunneiere, festere, 
naboer og offentlige myndigheter ble tilskrevet med brev datert 13.mars 2018. Ved 
gjennomgang av innkomne innspill og merknader etter varsling ble 25 planer foreslått 
opphevet. Forsalget ble i juni 2018 sendt på offentlig ettersyn iht kommunens vedtak 
29.05.2018 i sak 49/18.  
 
Parallelt med oppheving av 25 reguleringsplaner foregår arbeidet med revidering av 
kommunedelplan for Kolvereid. Det gjøres spesielt oppmerksom på at arbeidet med 



revidering av kommunedelplan for Kolvereid tar hensyn til prosessen med oppheving av 
gamle reguleringsplaner.  
 
Vurdering 
Forsalg til oppheving av 25 reguleringsplaner ble kunngjort i Namdalsavisa og Ytringen. 
Frist for uttalelse var satt til 9.juli 2018. Kunngjøringen ble også gjort tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside. Offentlige myndigheter ble tilskrevet med brev datert 4.jnui.2018. 
Det er mottatt 3 høringsuttalelser. I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og 
kommentert:  
 

1. Trøndelag fylkeskommune, datert 07.06.18 
Har ikke merknader til saken. 

  
 Kommentar: tas til orientering. 
 
2. Statens vegvesen, datert 13.06.18 

Har ingen innvendinger til at flere reguleringsplaner oppheves som beskrevet i 
oversendelse. 
 
Kommentar: tas til orientering 

 
3. Fylkesmannen i Trøndelag, datert 06.07.18 

Har ingen merknader til opphevingen. 
 
Kommentar: tas til orientering.  

 
Etter en gjennomgang av planer som enten i stor grad er utbygd eller hvor det er gjort 
tilpasninger ved utbygging av området slik at dagens sitasjon ikke lenger samsvarer med 
planen, har Rådmannen vurdert at flere av disse ikke lenger er egnet som styringsverktøy i 
saksbehandlingen, og med fordel derfor kan oppheves og erstattes av kommunedelplan for 
Kolvereid. 
 
Det foregår for øvrig et arbeid med revidering av kommunedelplan for Kolvereid, slik at 
områder med opphevede reguleringsplaner innen kort tid vil omfattes av planbestemmelser 
som er oppdatert til dagens krav og forventninger.  
 
Det vises til vedlagte «vurdering – oppheving av reguleringsplaner». Rådmannen tilrår at 
oppheving av reguleringsplaner med plan-ID 1967001, 1967002, 1972001, 1975001, 
1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 1988001, 1988002, 
1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 2002001, 2004001, 
2004003, 2005001, 2010001 vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 1967002, 
1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 
1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 
2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 
12-12.  
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Utvalget ble orientert om mail fra Nærøysund Kraftbetong 30.08.18. 



 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 
1967002, 1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 
1983001, 1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 
1996002, 2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 
12-14 og 12-12.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 
1967002, 1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 
1983001, 1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 
1996002, 2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 
12-14 og 12-12.  
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Vurdering av planer som er varslet opphevet 

Nærøy kommune 30.04.2018 

Forhold som bør følges opp ved videre behandling av kommunedelplanen er vist med rød 
tekst i vurderingen. Planer som beholdes er vist med blå tekst i vurderingen.  
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Kirkåsen sør, felt I ....................................................................................................................................2 

Fiskarbyen ...............................................................................................................................................3 

Kirkåsen sør, felt II ...................................................................................................................................4 
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Øvre Brekka boligfelt .............................................................................................................................14 

Boliggruppe ved Bjørkåsvegen ..............................................................................................................14 

Innfarten ................................................................................................................................................15 

Del av Kolvereid sentrum – Bjørkåsvegen 14 ........................................................................................15 

Kolvereid sentrum Bakkalandet ............................................................................................................15 
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Reguleringsplaner og endringer som vurderes opphevet, sortert etter vedtaksdato 

 

Planid Plannavn Ikraft Vurdering  
197001 

Kirkåsen sør, felt I 

 

22.08.1967 Utbygd. Plan uten 
bestemmelser. Utbygd 
som i plan 
Oppheves 
Frisiktsone i kryss ved 
fylkesvegen sikret i 
kommunedelplan 
 

O 

1967002 
Fiskarbyen 

22.08.1967 
endret 
29.04.1993 

Utbygd. Plan uten 
bestemmelser 
bestemmelser. Utbygd 
som i plan. Planområdet 
utvidet etter vedtak. 
Utvidelse mot 
Bjørkåsvegen. Planen 
endret i 1993, lekeplass 
flyttet til Markavegen.  
Oppheves.  

0 
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Lekeplasser/park sikret i 
kommunedelplan 
Areal avsatt til park, lek 
ved Bjørkåsvegen 
videreført i 
kommunedelplan 

1972001 
Kirkåsen sør, felt II 

14.09.1972 Utbygd. Uten grad av 
utnytting. 
Oppheves. 

O 
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1975001 

Nordre, kvartal II 

 

27.06.1975 Utbygd. Møneretning vist i 
plan. Høye maks 4,5 m for 
1.etasjes hus og 7,5 m for 
2.etasjes hus. Saltak. 
Garasje grunnflate maks 
35 m2. Utnyttelsesgraden 
angitt i plankart. 
Oppheves. 
Areal avsatt til park/lek 
sikret i kommunedelplan. 

O 

1975002 
Wennevikjordet 

 

 

15.07.1975. 
Endret 
17.11.2009 

Boligbebyggelse i inntil 2 
etasjer med garasje 
grunnflate maks 35 m2. 
saltak. Offentlig 
bebyggelse i inntil 2 
etasjer. Utbygging ikke 
helt i trå med plan. 
Endring i 2009 omfattet 
grensejustering av tomt 
inn til lysøyetrase.  
Oppheves 
Deler av areal avsatt til 
helsesenter endret til 
grøntområde med 
lysløype. Lysløypeanlegg 
inntegnet etter faktiske 
forhold. Forbindelseslinjer 
lekeplasser/friområder og 
lysløypetrase sikret i 
kommunedelplan. 
Grensejustering i 2009 
sikret i kommunedelplan.  

O 

1977001 
Nordsjøkorsen – Bjørknesvegen 

09.03.1977 
endret: 
12.08.1987 
13.11.1997 

Byggehøyder maks 6 
meter. Utnyttelsesgrad 
0,6. minst en 
oppstillingsplass for bil pr. 

O 
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100 m2 golvflate industri 
og per 200 m2 golvflate 
lager. Flere deler av 
planen endret. Endring i 
1987 omfattet boligformål 
på deler av friareal i sør 
vest.  
Oppheves 
Friareal mellom industri F 
og E og friareal i nord 
sikret i kommunedelplan. 
Det samme endringen i 
planen fra 1997.  

1979001 
Kolvereid sentrum 

25.10.1979 
Bestemmelser 
fra 1986 

Plan delvis erstattet av 
nyere planer. Flere 
utbygginger ikke helt i trå 
med plan. Bestemmelser 
fra 1986. 
Oppheves 
Parkområder/grøntareal 
sikret i kommunedelplan. 

O 
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1980001 

Hagaskjæret 

 

14.02.1980 Småbåtanlegg ikke i trå 
med plan. Boligtomter 
ferdig utbyd. 
Oppheves 
Småbåtanlegg sikret i 
kommunedelplan 

O 

1982001 
Kirkåsen vest 

 

01.07.1982 Boligbebyggelse. Ferdig 
utbygd. Utnyttelsesgrad 
0,25, ingen fastsatt gesims 
eller mønehøyde. 
Frittliggende garasje i 1 
etasje maks grunnflate 
35m2. 
Oppheves.  
Lekeplass på gnr/bnr 
62/166 sikret i 
kommunedelplan. 

O 

1982002 
Lille Bjørkneset 

 

30.09.1982 Naustbebyggelse og 
friområde. 
Frittliggende naust med 
grunnfalte 15-25m2, maks 
mønehøyde 3,5 m. 
Avstand mellom naust 1,5 
m. møneretning vest-øst. 
Oppheves. 
Byggeområde for naust og 
friområde sikret i 
kommunedelplan.  

O 

1983001 
Kirkåsen nedre 

05.05.1983 Boligbebyggelse. Ferdig 
utbygd. Maksimal 

O 
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Endret 
26.09.1984 

takvinkel 40 grader, 
utnyttelsesgrad 0,2 av 
netto tomt.  
Oppheves 
Lekeplass og friområder og 
gangveier sikret i 
kommunedelplan.  

1987001 
Kolvereid sentrum – Del 1 – 
forretningsområde 

 

02.07.1987 Deler av planen endret 
gjennom nye reguleringer. 
Område som gjelder 
sentrumsgata videreføres. 
Bebyggelse inntil 4 etasjer. 
Bebygd areal maks 75 % av 
tomteareal.  
Bevares 

B 

1988001 
Reg.endring Wennevikjordet og 
Kolvereid sentrum 

 

12.07.1988 Utbygginger og 
bruksendringer ikke helt i 
trå med planen. 
Oppheves  
Friområde i tilknytning til 
lysløypa sikret det samme 
forbindelseslinje for og 
friområde på gnr/bnr 
162/164 

O 

1988002 
Kommunedelplan Kolvereid 

17.11.1988 Plan uten bestemmelser. 
To framtidige 
boligområder i planen 
utbygd/regulert.  
Oppheves 
Videreføring av deler av 
framtidig boligområde ved 
Furuhaugen. 
 

O 
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1988003 

Omlegging RV. 770 

 

 

15.12.1988 
Mindre 
endring 
15.10.1990 

Flere endringer og 
utbygginger ikke helt i trå 
med planen. 
Oppheves  
Park, fortau sikret i 
kommunedelplan 

O 

1989001 
Tiurleikåsen boligfelt 

 

15.12.1989 
Endring 
01.10.2001 

Boligbebyggelse. Ferdig 
utbyd med unntak av 
tomter 1-7. Tomt 8 utvidet 
gjennom endring i 2001. 
Utbygginger ikke helt i trå 
med plan.  
Oppheves 
Friområde og gangveger 
sikret i kommunedelplan 

O 

1990001 
Industriområdet Kolvereidvågen 

22.02.1990 Utbygd. Grad av utnyttelse 
BYA = 60%. Utbygging ut 
over dette. 

O 



9 

 

Oppheves 
Området sikret i 
kommunedelplan. 
Oppdaterte bestemmelser 
til området. 

199002 
Sand  

 

19.04.1990 Utbygging ikke i trå med 
planen 
Oppheves 

O 

1990003 
Åsen boligfelt for eldre  

 

05.07.1990 Boligbebyggelse. Utbygd. 
BYA=30% av netto 
tomteareal. Mønehøyde 
maks 7 m. Maks takvinkel 
38 grader.  
Oppheves 

O 

1996001 
Del av Kolvereid sentrum – 
Aldersheimtomta 

 

12.12.1996 Planen endrer del av 
reguleringsplan for 
Kolvereid sentrum. Ferdig 
utbygd.  
Oppheves 

O 

1996002 
Del av Kolvereid sentrum – 
Bjørkåsvegen 

12.12.1996 Planen omfatter 
Bjørkåsvegen fra sentrum 

O 



10 

 
 

frem til Markavegen. 
Ferdig utbygd. 
Oppheves 

1998001 
Odden-Rønningen 

 
 

26.03.1998 
Endret  

Boligbebyggelse. Delvis 
utbygd. Avkjørsel endret 
gjennom behandling av 
reguleringsplan for 
Rønningsmyra. Endringen 
ikke endelig behandlet.  
Bevares 

B 

1999001 
Massetak Storbjørkåsen  

 

09.09.1999 Lysløype ikke inntegnet 
etter eksisterende forhold.  
Bevares delvis. 
Lysløype inntegnet etter 
eksisterende forhold i 
kommunedelplan.  
Der reguleringsplanen 
fraviker fra 
kommunedelplanen 
gjelder 
kommunedelplanen foran. 
Område for industri 
utvidet i kommunedelplan 
til å omfatte eksisterende 

B 
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forhold og i henhold til 
midlertidig tillatelse gitt på 
ubestemt tid.  

2000001 
Brekkabakken Etappe 1 

 

17.02.2000 Boligbebyggelse. Ikke 
utbygd.  
Beholdes 

B 

200002 
Langmyra 

 

 

21.09.2000 
Endret 
12.12.2012 

Boligbebyggelse, 
barnehage. Mindre 
endring i 2012 for bygging 
av lavblokk. 
Ikke ferdig utbygd. 
Varslet oppstart endring 
av reguleringsplanen.  
Beholdes inntil endret 
plan foreligger. 

B 

2002001 
Reguleringsendring for 
eiendommen Breidablikk gnr 62 
bnr 10 

31.10.2002 Område for forretnings og 
boligformål. 
Utnyttelsesgrad % BYA 
maks 35.  
Oppheves 

O 
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2004001 
Del av Kolvereid sentrum – gnr 62 
bnr 57 og 313 

 

10.06.2004 Forretningsformål, 
parkeringsareal. Ferdig 
utbygd.  
Oppheves 
Området erstattes med 
fellesbestemmelser i 
kommunedelplan 

O 

2004002 
Kolvereid torg 

 

21.09.2004 Detaljert plan for del av 
sentrum. Delvis utbygd. 
Beholdes. 

B 

2004003 
Felles parkeringsplass for 
industriområdet Kolvereidvågen 

09.09.2004 Parkeringsplass. Ferdig 
opparbeidet. 
Oppheves. 
Området innlemmes som 
del av industriområde ved 
Moen.  

O 
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2005001 

Servicebygg til begravelsesbyrå 

 

03.11.2005 Begravelsesbyrå. Ferdig 
utbygd. 
Oppheves 

O 

2008001 
Kolvereid familiecamping, 
bebyggelsesplan 

 

02.04.2008 Detaljert bebyggelsesplan. 
Beholdes 

B 

2010001 
Østre Åsen, Wennevikjordet 

 

16.09.2010 Reguleringsplan med 
situasjonsplan. 
Boligbebyggelse, 
konsentrert 
småhusbebyggelse. Ferdig 
utbygd. 
Oppheves 

O 

2012001 
Øvre Brekka boligfelt 

08.03.2012 Boligbebyggelse. Ikke 
utbyd. 
Bevares 

B 
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2012002 

Boliggruppe ved Bjørkåsvegen 

 

12.12.2012 
Endret 
12.12.13 

Boligbebyggelse 
blokkbebyggelse. Delvis 
utbygd. 
Endring i 2013; 
lekeareal/annet 
uteoppholdsareal skal 
være ferdigstilt av 
utbygger senest 6 mnd 
etter at området er tatt i 
bruk. 
Bevares 

B 

2013001  
Innfarten 

 

18.02.2013 Detaljert plan for 
forretning/kontor/bolig. 
Utbygd. 
Bevares  

B 

2014001 
Del av Kolvereid sentrum – 
Bjørkåsvegen 14 

05.08.2014 Detaljert plan 
boligbebyggelse-
blokkbebyggelse. Utbygd 
Bevares 

B 
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2017012 

Kolvereid sentrum Bakkalandet 

 

09.03.2017 Detaljert plan 
bolig/forretning, veg, 
fortau. Ikke ferdig utbygd 
Bevares 

B 

2017002 
Rønningsmyra boligfelt  

 
 

22.06.2017 Detaljert plan 
boligbebyggelse. Ikke 
ferdig utbygd. 
Bevares  

B 
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Bakgrunn 
 
Forslag til kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 ble behandlet i utvalg for drifts- og 
utviklingssaker 6. februar 2018, PS 11/18. Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. 
Berørte grunneier, parter og sektormyndigheter ble varselet i brev datert 01.03.18. Høringa 
ble også kunngjort i Ytringen og Namdalsavisa, og på kommunens hjemmeside. Frist for 
innspill var 30.04.18. Statens Vegvesen, Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Trøndelag ble gitt utsatt høringsfrist. Statens vegvesen fremmet betinget innsigelse til 
planforslaget. Fylkesmannen i Trøndelag fremmet flere innsigelser til planen.    
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn 13 høringsuttalelser. I tillegg kom en høringsuttalelse etter høringsfristen. 
Uttalelsen vedlegges saken til orientering. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og 
kommentert/vurdert i vedlegg.   
 
Orientering om mottatte innspill i juni 
Oppsummering av mottatte høringsuttalelser ble fremlagt for Formannskapet til orientering 
11.06.2018. Det var mottatt 13 høringsuttalelser, hvorav Fylkesmannen i Trøndelag og 
Trøndelag Fylkeskommune har begrunnede innsigelser til planforslaget. Styringsgruppa for 
arbeidet gav Rådmannen mandat til å gå i dialog med Fylkesmannen for å forsøke å finne 
fram til løsninger som innebærer at innsigelsene kan trekkes.  
 
Dialogmøte Fylkesmannen i Trøndelag 
Det ble avholdt dialogmøte med Fylkesmannen i Trøndelag 29.06.2018 med det formål å 
komme fram til mulige løsninger som innebærer at innsigelsene kan trekkes. Fylkesmannen 
har i e-post datert 23.08.18 bekreftet at innsigelser vil anses som imøtekommet om planen 
vedtas i tråd med løsninger skissert i referat fra dialogmøtet. Referatet er vedlagt saken.  
 
Behandling av innsigelser 
Dersom innsigelser ikke imøtekommes skal det iht. plan- og bygningslovens § 5-6 
gjennomføres mekling. Det skal tas tilling til om innsigelser skal imøtekommes, mekles, 
eventuelt behandles som nevnt i Rundskriv H-2/14 om innsigelsessaker punkt 2.4.3: 
 
2.4.3. Innsigelse til klart avgrensede deler av en plan 
For kommuneplanens arealdel kan kommunestyret ved innsigelse til klart avgrensede deler av 
planen vedta planen for øvrig med rettslig bindende virkning, jfr. plan- og bygningsloven § 
11-16 første ledd. Det kan gjelde avgrensede deler av plankartet eller bestemmelser til planen. 
De områder eller deler som det er fremmet innsigelse til, skilles da ut for videre behandling. 
 
Endring av planen etter offentlig ettersyn 
Etter høring og offentlig ettersyn foreslås det å gjennomføre endringer for å imøtekomme 
innsigelser og øvrige innspill. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er ikke vedlagt 
saken, men kan lastes ned fra kommunens hjemmeside under teknisk forvaltning, planlegging, 
skjema/info. Følgende endringer foreslås godtatt: 
 



Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- 
og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de 
minste barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes til 
bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk 
skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  



 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 
Garden som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor 
kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en 
måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 
2018-2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  



Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er 
avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Areal sør for markering tas ut.  
 
Delen av flyttlei for rein som ikke er omfattet av omlegging nord for Kolvereid legges inn 
med hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn).  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
Endres i trå med endringer i plankart og bestemmelser. Fakta feil rettes opp. 
 
Om endringer av planen etter offentlig ettersyn  
I Rådmannens innstilling foreslås endringer som ikke anses å være særlig konfliktfylte, og 
som samtidig er av en slik karakter at de ikke trenger ytterligere høring. Endringene er 
synliggjort i saksframlegget, og vil trolig være enklere å ta stilling til.  
 
Vesentlige endringer som foretas etter at planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn, 
krever ny utlegging før kommunestyrevedtak treffes. Dersom endringene er presentert som et 
alternativ i forbindelse med offentlig ettersyn tidligere, kan spørsmålet om behovet for nytt 
offentlig ettersyn stille seg annerledes. Mottatte innspill om arealomdisponering ifb. offentlig 
ettersyn kan følgelig ikke imøtekommes uten ny høring. De er allikevel kommentert.  
 
Rådmannen tilrår at planen godtas med de endringene som fremgår av innstillingen. 
Planbestemmelser, plankart og planbestemmelser med konsekvensutredning endres i trå med 
innstillingen før Kommunestyrets vedtak.   
 
Forholdet til mottatte innsigelser 
Hvem som kan fremme innsigelse framgår av plan- og bygningslovens § 5-4. Dersom en 
innsigelse ikke imøtekommes kan kommunestyret ikke vedta planen med juridisk bindende 
virkning. Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende 
organs saksområde. Med berørt statlig organ menes det organ som av fagdepartementet er 
utpekt til å ivareta vedkommende sektors faglige interesser i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Det er mottatt innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag og betinget innsigelse fra Statens 
vegvesen. Begge instansene ba i høringsperioden om utsatt høringsfrist. Mottatte innsigelser 
er derfor å anse mottatt innen høringsfristen.  
 



Innsigelsene fra Fylkesmannen i Trøndelag:  
Følgende endringer imøtekommer Fylkesmannens innsigelser:  

 For område B_F3 tas delen som berører dyrka mark ut.  
 Område BN_F1 soneinndeles i område A1 og A2. I bestemmelsene innarbeides 

rekkefølgebestemmelse; «område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område 
A2 startes». 

 BN_F2 og BN_F3 tas ut 
 Arealet for BN_F4 reduseres iht. illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 

Fylkesmannen 26.06.18 (se vedlegg) 
 Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan 

brukes til bakkeparkering: «For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til 
bakkeparkering». 

 
Rådmannen anbefaler at innsigelsene imøtekommes.  
 
 For Fylkesmannens innsigelse til framtidig havneområde SHA_F1 foreslår 

Rådmannen to alternative løsninger;  
Alternativ 1: arealet tas ut. Tiltaket vurderes ved en reguleringsplan når konkrete 
planer for havneområde foreligger.  
Alternativ 2: arealet unntas fra rettsvirkning, det foretas utdypende utredninger 
vedrørende behov, støv, støy, trafikk, omfang av inngrep, utfylling i sjø, miljø, 
topografi og driftsoptimalisering av anlegg i området. Disse vurderingene oversendes 
Fylkesmannen som grunnlag for å vurdere om FMs innsigelse til området kan trekkes.   

 
Styringsgruppa for planarbeidet ble forelagt innsigelsene i Formannskapet 12.06.18. 
Administrasjonen ble bedt om å jobbe videre med å se på muligheten for å få etablert 
kaianlegg i Kolvereidvågen. Administrasjonen har i etterkant av møtet kontaktet Nord 
Trøndelag havn Rørvik IKS for beskrivelse av behov for kaianlegg i området. Brevet er 
vedlagt saken. Behovsbeskrivelsen er noe generell og skaper utfordringer i forhold til å kunne 
gjøre konkrete vurderinger av et slikt tiltak. Rådmannen anser det som mest gunstig å ta 
arealet ut av planen for å heller vurdere påpekte forhold ved konkrete planer om tiltaket. Ved 
konkrete planer om tiltaket kan det vise seg at arealet som ligger inne i planforslaget ikke 
egner seg til formålet, og at et fremtidig kaiområdet heller bør plasseres lengre øst eller vest i 
Kolvereidvågen. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn alternativ 1; at arealet tas ut. Areal 
til formålet vurderes gjennom reguleringsplan når konkrete planer om tiltaket foreligger.   
 
Betinget innsigelse fra Statens vegvesen/innsigelse fra Trøndelag fylkeskommune 
Statens vegvesen har i brev datert 26.06.18 frafalt sin innsigelse; Statens vegvesen slutter seg 
til fylkesutvalgets vedtak datert 22.05.18 og aksepterer byggegrense på 8 meter i Kolvereid 
sentrum i det som i planforslaget er kategorisert som sone 1. Øvrige deler av fv. 7108 skal ha 
byggegrense på 15 meter innenfor planområdet. Fv 770 kan ha byggegrense på 20 meter 
innenfor området som omfattes av kommunedelplanen.  
 
Følgende endring imøtekommer innsigelsen: 
Byggegrense mot Fv 7108 er endret til 15 meter for sone 2.  
 
Vurdering 
 
Forslag til endringer: 



Rådmannen foreslår i sin innstilling flere endringer. Endringene som foreslås er gjort for å 
imøtekomme innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen og i tillegg justeringer som er 
gjort for å imøtekomme øvrige merknader. Endringene anses ikke å være av vesentlig 
karakter, og rådmannen finner ikke at det er påkrevd med en ny høringsrunde.  
 
 
Noen momenter i høringsuttalelsene som ikke er imøtekommet: 

 Nye innspill om vesentlig endret arealbruk 
 Innvendinger til avlastningsveg fra Storbjørkåsen til Ragnhilddalen, næringsområde 

BN_F1, areal til stadion for lysløypeanlegg GF_F1, areal for framtidig idrettsanlegg 
GF_F  

 Fylkesmannens råd om å redusere areal avsatt til offentlig og privat tjenesteyting ved 
Kolvereid kirke 

 Fylkesmannens råd om å fastsette generelle tetthetskrav for boligbebyggelse i sone 1. 
 

 
Konklusjon 
Offentlig ettersyn har avdekket noen konflikter som i stor grad er søkt løst gjennom forsalg til 
endringer i planbestemmelser og plankart.  
 
Planforslaget er et kompromiss mellom jordvern og ønske om utviklingsmuligheter på 
Kolvereid. Planen innebærer også noen konflikter ift. nye utbyggingsområder. Rådmannen 
anbefaler at området for framtidig havn avventes inntil konkrete planer for tiltaket foreligger.  
 
Dersom Rådmannens innstilling ikke vedtas og område for havn SHA_F1 ønskes videreført, 
må det tas stilling til om det skal mekles om arealet før kommunestyrebehandling. Dersom 
mekling ikke fører fram tilrår Rådmannen at arealet for havn skilles ut for videre behandling, 
slik at øvrig del av planen kan vedtas med rettslig bindende virkning jf. plan- og 
bygningslovens § 11.16 første ledd.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 med 
følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  



- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- 
og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de 
minste barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes til 
bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk 
skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 



Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 
Garden som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor 
kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en 
måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 
2018-2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er 
avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er 
omfattet av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 



 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning 
datert 27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets vedtak. 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 
med følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; 



«leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha 
lekemuligheter for de minste barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning 
og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan 
brukes til bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; 
Bevaringsverdige bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og 
eldre materialbruk skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere 
dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas 
ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige 
næringsområder (BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før 
områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant 
annet fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 
Garden som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 



7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor 
kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en 
måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan 
Kolvereid 2018-2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og 
utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen 
massetak er avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av 
planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er 
omfattet av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning datert 27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets 
vedtak. 
 
 



 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 
med følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; 
«leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha 
lekemuligheter for de minste barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning 
og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 



Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan 
brukes til bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; 
Bevaringsverdige bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og 
eldre materialbruk skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere 
dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas 
ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige 
næringsområder (BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før 
områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant 
annet fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 
Garden som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor 
kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en 
måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  



 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan 
Kolvereid 2018-2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og 
utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen 
massetak er avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av 
planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er 
omfattet av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning datert 27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets 
vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Fra: Ragnhild Wendelbo Melgård (Ragnhild.W.Melgard@naroy.kommune.no)
Sendt: 23.08.2018 10:52:39
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: 

Emne: VS: referat dialogmøte kommunedelplan Kolvereid
Vedlegg: 
 

Fra: Varsi Stubbrud, Elisabeth [mailto:fmtlevs@fylkesmannen.no] 
Sendt: torsdag 23. august 2018 10:46
Til: Ragnhild Wendelbo Melgård; Domaas, Terje; Melandsø, Magnhild
Kopi: Håvard Hernes
Emne: SV: referat dialogmøte kommunedelplan Kolvereid
 
Hei
 
Bekrefter med dette at Fylkesmannens innsigelser vil anses som imøtekommet om planen vedtas i tråd med
løsning skissert i referat fra dialogmøte 29.06.2018.
 
 
Med vennlig hilsen

Elisabeth Varsi Stubbrud | Rådgiver
Fylkesmannen i Trøndelag | Kommunal‐ og justisavdelingen
Tlf: +4773199155 | www.fylkesmannen.no/trondelag

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut.

 

Fra: Ragnhild Wendelbo Melgård <Ragnhild.W.Melgard@naroy.kommune.no> 
Sendt: mandag 20. august 2018 13:09
Til: Varsi Stubbrud, Elisabeth <fmtlevs@fylkesmannen.no>; Halsan, Margrethe <fmtlmha@fylkesmannen.no>;
Domaas, Terje <fmtltdo@fylkesmannen.no>
Kopi: Håvard Hernes <Havard.Hernes@naroy.kommune.no>
Emne: SV: referat dialogmøte kommunedelplan Kolvereid
 
Hei,
 
Jeg har kun fått tilbakemelding fra Terje Domaas på at referatet så ok ut med noe tilføyelse. Referatet revidert i
henhold til dette.
Med bakgrunn i forsalg til løsninger fremlagt i møtet (henvist til i referatet) ønskes en tilbakemelding på om
innsigelsene til kommunedelplan for Kolvereid kan frafalles.
 
Revidert referat ligger vedlagt.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Ragnhild Wendelbo Melgård
Planlegger

Nærøy kommune
Tlf. mobil: 94 42 59 24
Tlf. kontor: 74 38 27 31



www.naroy.kommune.no
 
 
 

Fra: Ragnhild Wendelbo Melgård 
Sendt: fredag 10. august 2018 10:53
Til: Varsi Stubbrud, Elisabeth; Halsan, Margrethe; Domaas, Terje
Kopi: Håvard Hernes
Emne: referat dialogmøte kommunedelplan Kolvereid
 
Hei,
 
Viser til dialogmøte 29.06.18 vedr kommunedelplan Kolvereid og Fylkesmannens innsigelser til planforslaget. Det
ble travelt før ferien, referatet kommer derfor seint. Beklager dette.
Kan dere lese gjennom og gi tilbakemelding på om noe mangler før jeg ferdigstiller referatet.
Ut fra det jeg har undersøkt både hos KMD og i veilederen til kommuneplanens arealdel, kan det ikke settes
bestemmelser til næringsbebyggelse som sier noe om hvilken type virksomhet/næring som kan etableres der
(dette i forhold til BN_F4). Næringsbebyggelse omfatter lager, industri eller håndverk. Jeg har derfor ikke skrevet
forslag til endringer i bestemmelsene når det gjelder BN_F4 ut over at arealet er foreslått redusert og det er tatt
inn minimumsbestemmelse for utnyttelsesgrad.
 
Med vennlig hilsen
 
Ragnhild Wendelbo Melgård
Planlegger

Nærøy kommune
Tlf. mobil: 94 42 59 24
Tlf. kontor: 74 38 27 31
www.naroy.kommune.no
 
 



 
 

Møtereferat dialogmøte kommunedelplan Kolvereid 

  

Til stede: Elisabeth Varsli Stubbrud, Margrethe Halsan, Terje Domaas, Håvard Hernes, 
Ragnhild Wendelbo Melgård 

Forfall:  

Referent: Ragnhild W. Melgård 

Gjelder: Dialogmøte kommunedelplan Kolvereid Sak: 2012/990 

Møtetid: 29.06.18 
 

Møtested: Skype 

 

Bakgrunnen for møtet 
Forsalg til kommunedelplan for Kolvereid var på høring i perioden 05.03.18 til 30.04.18. 
Fylkesmannen har fremmet 6 innsigelser til planen. Innspillene/innsigelsene i forbindelse med 
høring og offentlig ettersyn ble framlagt for Formannskapet (styringsgruppe for arbeidet) i møte 
11.06.18 for orientering og avklaring. 
 
Dialogmøtet med Fylkesmannen ble avholdt med det formål å diskutere mulige løsninger og 
videre framdrift. Fylkesmannen vurderer fremlagte løsninger/forsalg til endringer og tar stilling 
til om innsigelsene kan trekkes.  
 
Innsigelser og beskrivelse av mulige løsninger  
Ordlyden i innsigelsene gjengis ikke i sin helhet. Det henvises til s. 13 i Fylkesmannens 
høringsuttalelse datert 03.05.18. Forsalg til løsninger fra kommunens side beskrives for det 
enkelte punkt nedenfor: 
 

1. For område B_F3: delen som berører dyrka mark tas ut. Området tilpasses videre slik at 
fremtidig boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for 
Storbjørkåsen massetak er avsatt til masseuttak. Forslag til tillegg i bestemmelser for 
området: Det skal settes av et skjermende vegetasjonsbelte mot byggeområde som 
grenser til Storbjørkåsen massetak.  

2. For BN_F1 foreslås en soneinndeling som illustrert på kartutsnitt nedenfor i tillegg til 
følgende bestemmelse; Utbygging av området skal skje i denne rekkefølgen  
1: område A1  
2: område A2  
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 



  

 
 

 
 

3. BN_F2 og BN_F3 tas ut.  



  

4. Arealet reduseres for BN_F4. Areal sør for markering tas ut. Illustrert i kartutsnitt nedenfor 

 
 
5. Følgende bestemmelse for sone 1 innarbeides; maks 35% BYA kan brukes til 

bakkeparkering.  
Det innarbeides minimums- og maksimums bestemmelser for næringsvirksomhet: 
minimum BYA = 50 % (inkl parkeringsareal og nødvendig utelager), maksimum BYA = 
80% (inkl. parkingsareal og nødvendig utelager). Minimum 10 % av arealet skal 
opparbeides som grøntareal. 
 

6. For havneområde SHA_F1 orienteres det fra FMs side at forhold rundt behov, trafikk, 
inngrep, utfylling i sjø, støy, støv etc. må vurderes før arealet fastsettes. Det foreslås to 
alternativer:  
Alternativt 1: arealet tas ut og vurderes ved en evt reguleringsplan. FM innsigelse 
frafalles. 
Alternativ 2: Nærøy kommune utarbeider et mer utfyllende notat som belyser forholdene 
på en grundigere måte enn foreliggende KU. Notatet vil danne grunnlag for at FM kan 
vurdere om innsigelsen kan trekkes. 
 
Fra kommunens side vil det i den videre behandlingen av planen legges fram to 
løsninger for politisk behandling: 
Alternativ 1: arealet tas ut, FM innsigelse trekkes. Tiltaket vurderes ved en 
reguleringsplan når konkrete planer for tiltaket foreligger. 
Alternativ 2: arealet unntas fra rettsvirkning, det foretas utdypende vurderinger som 
grunnlag for om FMs innsigelse kan trekkes.  

 



  

Øvrige punkter som ble diskutert: 
 I forbindelse med ny vegforbindelse gjennom Ragnhilddalen vil det i forbindelse med 

detaljplanlegging av veien være behov for å vurdere mindre justeringer av traseen.  



Adresse: Fjordgata 10 B       Telefon: 74390081       E-mail: post@nthr.no          Mva: 914 525 861     www.nthr.no 
     7900 Rørvik 

 

Nærøy kommune (postmottak@naroy.kommune.no) 

 

        Rørvik , 12.07.2018 

 

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KOLVEREID, NÆRØY KOMMUNE 
 

Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS har som kommunens fagetat vedrørende havne og farvanns spørsmål. 

Etter å ha sett på plankart etc. vil vi komme med følgende innspill til planen. 

 

Småbåthavn (6230) VS 
Småbåthavna i Kolvereidvågen ligger godt skjermet og fungerer utmerket.  

Med tanke på +1000 og en videre utvikling i den nye kommunen(Nærøysund), synes utvidelses muligheter 
ved det nåværende inntegnede arealet i plankart noe små. Det kan være hensiktsmessig å utvide 
planområdet her noe for å sikre utvidelses muligheter fremover i tid. 

Utviklingen innen ulike næringer gir tidvis stort behov for båtplasser for skyss/arbeids båter. Og dette bør tas 
hensyn til i en småbåthavn i en slik delplan. 

 

HAVN(2040) SHA  
 

Området ved Moen Marin, er et særdeles viktig område for kommunen, og her bør en være sikre at en setter 
av tilstrekkelige områder for fremtidig utvikling innen havne relatert industri. (skipsbygging, utskipninger, 
liggekaier og andre utviklingsmuligheter innenfor området) 

Oppdrettsnæringen søker seg lokaliteter innover i fjorden for å slippe luseplager, og dette vil medføre behov 
for kaier/lager/baser for service av disse lokalitetene. På grunn av smittefare etc. vil de ulike selskaper ha 
behov for egne baser, dette vil medføre større behov for havnearealer. Vi vil anbefale å utvide dette arealet 
for å imøtese en slik utvikling. 

 

 
 

mailto:post@nthr.no
mailto:postmottak@naroy.kommune.no
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HAVN(2040)SHA F 
 

Dette blir et viktig område for utviklingen av de havnerelaterte virksomheter på Kolvereid i 
fremtiden.  

 Behovet for ligge/utskipnings kaier med skjermet tilgang (ISPS) vil trolig øke og man er da avhengig 
av tilgang til arealer med sjøtilknytting.  

 Skal man slippe tungtransport gjennom Kolvereid sentrum med grus for utskipning, er dette arealet 
meget viktig. Uttaket fra Storbjørkåsen grustak, kan forventes å øke da tilgang til grus etter hvert har 
blitt redusert, og man kan vente at uttaket her vil øke. 

 Liggekaier for tilfeldige anløp med tungløft skip til Moen Marin. Dette er en trafikk som har økt 
betraktelig det siste året, og kan forventes å øke. 

 

 

 

 

Paul Ingvar Dekkerhus 

     Havnedirektør 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Byavegen 48 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7715 STEINKJER Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nærøy kommune 

 

   

7970 KOLVEREID 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Geir Halvard Risvik / 74122536 18/42386-4    26.06.2018 

     

      

Frafall innsigelse forslag til kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 

Vi viser til vårt brev datert 07.05.18 der vi fremmet innsigelse til forslag til kommunedelplan 

for Kolvereid 2018-2030.  Viser også til telefonsamtale med saksbehandler Ragnhild 

Wendelbo Melgård 22.06.18 vedr. saken. 

 

Vår innsigelse ble gitt til forslaget om en generell byggegrense på 8 meter fra fv. 7108 

(Bjørkåsvegen). Det har pågått en prosess med samordning mellom Statens vegvesen og 

vegeier Trøndelag fylkeskommune. Statens vegvesen slutter seg til fylketsutvalgets vedtak 

datert 22.05.18 og aksepterer byggegrense på 8 meter i Kolvereid sentrum i det som i 

planforslaget er kategorisert som sone 1. Øvrige deler av fv. 7108 skal ha byggegrense på 

15 meter innenfor planområdet. Fv 770 kan ha byggegrense på 20 meter innenfor området 

som omfattes av kommunedelplanen. 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

Seksjonsleder Risvik Geir Halvard 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 
Kolvereid handelstandsforening 
7970 Kolvereid 
 
Nærøy kommune 
Rådhuset 
7970 KOLVEREID       Kolvereid 25. mai 2018 
 
 
 
 
Offentlig ettersyn – forslag til kommunedelplan for Kolvereid  
 

Viser til utsendt offentlig ettersyn Forslag til kommunedelplan for Kolvereid. Kolvereid 
handelsstandsforening (KHF) takker for at Nærøy kommune har innrømmet oss forlenget frist 
til 28. mai med å gi vårt innspill. 

 
KHF er glad for at det settes fokus på kommunedelplanen for Kolvereid og at Nærøy 
kommune i planen forbereder seg på utvikling for videre vekst. Basert på vedtatt Strategisk 
Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP) mener vi imidlertid at sentrumsplanen for 
Kolvereid bør ha som mål å ta en større del av forventet befolknings- og næringsveksten i 
regionen. 
 
Forslaget til kommunedelplan for Kolvereid tar utgangspunkt i befolkningsframskrivinger fra 
SSB. Mens kommunenes totale innbyggertall ble redusert med 227 fra 2000 til 2016, økte 
innbyggertallet i kommunesenteret med 270 i samme periode. Det er god grunn til å anta at 
sentralisingen vil fortsette. Dette innebærer at innbyggertallet i tettstedet Kolvereid trolig vil 
passere 2000 i løpet av de nærmeste 15-20 årene, heter det i planbeskrivelsen. 
 
SNP bygger på en forventning i regionalt næringsliv om å skape 1000 nye jobber i løpet av en 
10-årsperiode. Bak det etter hvert kjente +1000-begrepet ligger det et samlet regionalt 
rekrutteringsbehov på 2.500 personer, og et mål om en befolkningsvekst på minimum 2000 
personer – altså rundt 20 prosent. 
 
Tallene i planbeskrivelsen viser at innbyggertallet på Kolvereid økte med 17% fra 2005 (1467 
innbyggere) til 2016 (1719 innbyggere), til tross for en befolkningsnedgang i Nærøy på om 
lag 2%. Basert på SNP mener vi at vekstambisjonen for Kolvereid må være langt høyere enn 
2-300 i løpet av de neste 20 årene. KHF mener at målet bør være at Kolvereid passerer 2.400 
innbyggere (+40%) innen 2030, og at befolkningsutviklingen dermed går dobbelt så raskt som 
det SNPs framskriver for regionen under ett. 
 
I dette ligger det dermed et langt større behov for utviklingsarealer i sentrum av Kolvereid enn 
det forslaget til kommunedelplan tar høyde for: 
 

 Kolvereid må ha en ambisjon om dobbelt så rask befolkningsutvikling som SNP 
forventer for matregionen Ytre Namdal. Kommunedelplanen bør ta høyde for 
minimum 40% befolkningsvekst fram mot 2030. 

o Det må legges til rette for bygging av langt flere boenheter – gjerne et sted 
mellom 500-800 enheter. 



o KHF støtter planforslaget om at hoveddelen av nye boenheter skal komme i 
tett boform, men mener det er viktig at det legges til rette for at Kolvereid også 
kan utnytte naturgitte muligheter for attraktive og romslige tomter med god 
utsikt og/eller god plass – som på foreslåtte boligområder B_F4 (Leirvik) og 
B_F1 (Nordre). 

 Raskere vekst for Kolvereid enn i planforslaget, øker behovet for å frigjøre større 
sentrumsarealer til handels- og servicetilbud, samt parkeringsformål. 

o KHF er enig i planforslaget om fortetting og bymessig utforming av bygg og 
uterom i sentrum (Sone 1), og er fornøyd med at vårt forslag om endring av 
arealet (BS_F) til sentrumsformål (1130) er tatt inn i planen. 

o KHF anbefaler at deler av foreslått kombinert bebyggelse og 
anleggsformål (BKB_F1), nærmere bestemt Sentralidrettsanlegget 
(friidretts-/gressbanen), endres til sentrumsformål (1130) – og at 
idrettsanlegget flyttes til foreslått område vest av sentrum eller tilannet, 
sentrumsnært areal. 
 Frigjøring av dette arealet vil oppfylle planforslagets intensjoner om 

bymessig utforming og fortetting i sentrum, og gi Kolvereid 
konkurranse- og utviklingsmuligheter til å møte et regional næringslivs 
vekstambisjoner: 

 Forretnings/servicevirksomhet – og muligheter for ekspansjon 
av eksisterende virksomhet og nyetableringer 

 Kvartalsstrukturer 
 Boenheter/kontorer over næringsarealer på grunnplan 

 Det er behov for godt ordnede sentrumsnære parkeringsløsninger. Dette vil 
kunne utvikles som et konkurransefortrinn for Kolvereid 

o Frigjøring av Sentralidrettsanlegget til sentrumsformål, vil gi mulighet til å 
etablere av gode parkeringsløsninger, f.eks parkeringskjeller i framtidige 
kombinerte forretnings/boligbygg.  

o I tillegg bør det fokuseres på å tydeliggjøre eksisterende og nye 
parkeringssoner og sikre enkel adkomst/trafikksikkerhet ved disse.  

o KHF er fornøyd med at parkering er tydeliggjort i planbestemmelser knyttet til 
nye bygg. 

 KHF er også glad for at planforslaget legger til rette for næringsarealer langs FV770 
(BN_F1), slik vi tidligere har foreslått. 

 KHF vil rose kommunen for fokus på miljø, trivsel og oppvekst i planforslaget. 
Handelsstanden ønsker et fortsatt godt – og enda tettere – samarbeid med både 
kommune, frivilligheten og øvrig næringsliv om å videreutvikle et konsentrert, 
funksjonelt og levende sentrum med gode muligheter for utvikling av handel, næring 
og bolig.  

o KHF vil i den forbindelse også henstille til at kommunen stiller seg velvillig til 
tilrettelegging og bruk av offentlige fasiliteter, slik at lag/foreninger gis så 
gode muligheter som mulig til å utvikle positive aktiviteter for alle. Det 
frivillige har en sentral rolle ifht. bolyst og integrering av nye innbyggere – og 
dette vil bli enda viktigere dersom skisserte vekstambisjoner slår til. 

 
Med hilsen 

________________________________________ 
Kjell Roger Schjelderup 

Styreleder Kolvereid Handelstandsforening
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Offentlig ettersyn - forslag til kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 - 

Nærøy kommune - Innsigelse fra Statens vegvesen 

Viser til deres oversendelse jf: epost datert 02.03.18, der vi inviteres til å gi høringsuttalelse 

til forslag til kommunedelplan for Kolvereid i Nærøy kommune. Vi har tidligere i vårt brev 

datert 08.01.13 gitt innspill ifm. varsel om oppstart/planprogram. 

 

Statens vegvesen fremmer med dette en betinget innsigelse til planforslaget datert 02.03.18. 

Når innsigelsen gis betinget skyldes dette at vår innsigelse krever tilslutning fra vegeier 

Trøndelag fylkeskommune, som må avgjøre hvorvidt saken behandles politisk. Innsigelsen 

gis til forslaget om å vedta ramme som tillater 8 meter byggegrense til fv. 7108 

(Bjørkåsvegen). Vi krever at byggegrensen på fv. 7108 settes til 15 meter. 

 

Soneinndeling- forslag til rammebestemmelser om byggegrenser: 

I planforslaget foreslås en ny tilnærming til arealbruken gjennom at det foreslås en 

soneinndeling som bl.a. gir rammebestemmelser i forhold til byggegrenser.  

I sone 1 (tetteste sentrum er så langt vi kan se strekningen mellom kryss fv. 770x 

Bjørkåsvegen og kryss Sentrumsgata x fv. 770) innebærer forslaget byggegrense fra fv. 770 

på 20 meter og 8 meter fra fv 7108 (Bjørkåsvegen). Sone 2 (boligfeltene) foreslår også 20 

meter fra fv. 770 og 8 meter fra fv 528. Sone 3 foreslår 50 meter fra fv. 770 og 15 meter fra 

fv 528. I forslaget til soneinndeling er spørsmålet om avkjørsler fra offentlig veg ikke omtalt. 

 

Kolvereid har status som by, men mye av bebyggelsen og vei og gatestrukturen har enda 

ikke det stramme gatebildet vi vanligvis forbinder med bygater, mye av omlandet til 

Bjørkåsvegen har karakter av å være boligområde. 

 

Det pågår nå et arbeid for å få en helhetlig plan for fylkeskommunens/Statens vegvesens 

holdning til byggegrenser og avkjørsler (Rammeplan) gjeldende for Trøndelag.  
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Vår tilbakemelding til soneinndelingen som foreslås er at vi ikke ønsker egne bestemmelser 

på overordnet nivå i kommunedelplanen som fastlegger lavere byggegrenser enn 15 meter. 

På overordnet nivå ønsker vi at det overordnede dokument skal være rammeplanen.  I 

veglovens §29 står det:    

 

For fylkesveg kan fylkeskommunen for særskilt fastsett strekning sette byggegrensa til ein 

mindre avstand enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje mindre enn 15 meter. 

 

Når bygningene plasseres nært fortau og vegbane vil dette fort kunne føre til at f.eks. 

oppstilling av kjøretøy kommer for nær gående/syklende/biltrafikk. Det vil kunne oppstå 

trafikkfare ved at det ikke er tilstrekkelig oppstillingsplass for kjøretøy og/eller at kjøretøy 

må foreta ryggebevegelser på fortau osv. Vi mener en 8 meters byggegrense til fylkesveg 

kan være for lite til å ivareta trafikksikkerheten. Dessuten vil nødvendig drift- og 

vedlikeholdsoppgaver kunne bli vanskeliggjort/dyrere med slike forhold, da det vanligvis må 

tas ekstra hensyn til bygg og objekt nært vegen, for eksempel ved at snø og is kastes inn på 

parkerte biler.  

 

Statens vegvesen vil signalisere at vi på ingen måte ønsker å ha en absolutt og rigid holdning 

til byggegrensene på Kolvereid, men at vi mener detaljplannivå (reguleringsplan) vil være 

riktig plannivå for å helhetlig kunne vurdere detaljer herunder forhold som berører en lavere 

byggegrense enn 15 meter. Da vil en i den enkelte plan kunne vurdere trafikksikkerhet, 

parkering, hensynet til myke trafikkanter, sikt mv.  

 

Forslag om nye strekninger med gang-sykkelveg og ny samleveg fra Bjørkåsen og vestover 

Statens vegvesen vil ikke motsette seg at det i kommunedelplan for Kolvereid synligjøres 

fremtidige gang-/sykkelvegforbindelser ved fv. 7108 og ved fv. 770 vestover i retning 

Rørvik. Det er også vist en framtidig samleveg fra Storbjørkåsen og vestover. Disse 

vegprosjektene er pr. nå ikke prioritert i fylkeskommunale planverk. 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Berit Brendskag Lied 

Regionvegsjef Tor-Erik Jule Lian 

 Seksjonsleder   
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Fylkesmannens uttalelse - høring - kommunedelplan Kolvereid 2018 - 2030 
Nærøy kommune 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte forslag til kommunedelplan for ettersyn. Under 
følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Overordnet 
Gjeldende kommunedelplan er fra 1988, og det er derfor positivt at kommunen tar 
grep for å sikre et mer oppdatert styringsdokument for framtidig arealbruk. I 
planmaterialet er det en grundig gjennomgang av ulike utfordringer og 
problemstillinger som gjør seg gjeldende, samt en oversiktlig framstilling av de nye 
forslagene. I kapittel 6.5 gis det en god vurdering av arealbehov, og det samsvarer 
etter vår vurdering godt med kommunens utviklingsmuligheter slik de er beskrevet. 
 
Planforslaget er godt gjennomarbeidet og ryddig presentert. Både planbeskrivelse og 
konsekvensutredning inneholder den informasjonen vi trenger for å kunne gi en faglig 
god vurdering av tiltakene i planen. Dette gjør det enkelt for oss som 
sektormyndigheter å sette oss inn i de endringene som foreslås.   
 
Når Fylkesmannen likevel har innsigelser til planforslaget er disse først og fremst 
begrunnet i manglende eller mangelfulle vurderinger, alternativvurderinger og 
bestemmelser. Det vises til nærmere begrunnelser i det følgende. 
 
Landbruk  
Vi vil berømme kommunen for å prioritere fortetting av eksisterende 
kommunesentrum. Det er allerede i samfunnsplanen satt fokus på at Kolvereid skal 
være et konsentrert, funksjonelt og levende sentrum. Dette er videreført i denne 
kommunedelplanen, hvor det er påpekt at fortetting i sentrum er avgjørende for et 
mer levende sentrum. Dette er også et grep som på sikt vil redusere presset på 
dyrka jorda som ligger i tilknytning til sentrum.  
 
Det er kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på jordressursene, og 
kommunens planlegging skal skje innenfor rammen av nasjonal politikk. 
Fylkesmannen viser i den forbindelse til nasjonale føringer om at jordvernet skal stå 
sterkt, sist presisert i den nasjonale jordvernstrategien fra 2015. Den angir at 
omdisponering av dyrka jord skal reduseres til maksimalt 4000 daa innen 2020. I 
næringskomiteens behandling av strategien ble det understreket at det er særlig 
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viktig å redusere omdisponeringen til formålene bolig, næring og fritid. Fylkesmannen 
vil i den forbindelse påpeke at det skal ligge viktige samfunnsinteresser og 
dokumenterte behov til grunn for omdisponering av dyrka mark. I tillegg er det viktig 
at det vurderes alternativer.  
 
På samme måte som dyrka mark, er arealer som er egnet for nydyrking også en 
knapp og begrenset ressurs. Den har også et eget vern, jf. jordlova § 9, som angir at 
dyrkbar jord ikke må disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i 
framtida. Videre angir plan- og bygningsloven § 3-1 at planer skal sikre 
jordressursene. Det er i tillegg gitt føringer om økt matproduksjon, bl.a. i Meld. St. nr. 
9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords. For å kunne øke 
matproduksjonen er beskyttelse av arealressursene en sentral forutsetning, og også i 
denne sammenheng er behovs- og alternativvurderinger viktig. 
 
Rundt Kolvereid er det områder med fulldyrka og dyrkbar jord i nær tilknytning til 
bebyggelsen. Av planbeskrivelsen fremgår det at det er ca. 480 daa fulldyrka jord 
innenfor planområdet. Det påpekes at jordvern er sentralt for Nærøy kommune og 
nedbygging av områder med dyrka jord skal unngås. Dette er positivt og gjør at vårt 
hovedinntrykk er at jordvern er lagt til grunn som premiss i dette planarbeidet.  
 
Det er likevel noen få disponeringer vi er kritiske til. Totalt foreslås det omdisponering 
av ca. 250 daa dyrkbar jord og 57 daa dyrka jord. Dyrka jord er fordelt på 3 områder 
regulert til bolig-, næringsformål og offentlig tjenesteyting, samt veger og gangveger. 
I den samlede konsekvensutredningen er det vurdert at inngrep til næringsformål og 
g/s-veger hver for seg er akseptable. Videre er det påpekt at planforslaget vil ha 
negative konsekvenser for jordbruksdrift på de enkelte eiendommene, men samlet 
sett ha små konsekvenser for jordbruksnæringen i Nærøy. Vi har følgende 
merknader til de foreslåtte endringene i planen:  
 
Boligutvikling 
Det fremgår at det er forventet 2-300 nye innbyggere de neste 20 årene, noe som vil 
gi et boligbehov på 150-250. Det er påpekt at minimum 50-60 % bør bygges som tett 
boform (ca. 150 leiligheter). Det åpnes nå for 5 nye boligområder på totalt 126 daa, 
noe som skal kunne gi til sammen ca. 250 nye boliger. I tillegg er det mulig å etablere 
boliger innenfor sentrumsformålet. Med forslaget har altså Kolvereid potensiale for 
stor boligutbygging i planperioden.    
 
B_F2 Skoletomta  
Det foreslås en endring av tidligere Kolvereid skole til boligformål. Vi støtter 
rådmannens vurdering av at området bør gis høy utnytting. Vi legger også til grunn at 
denne formålsendringen ikke medfører at det blir behov for annet areal til offentlig 
formål.  
 
B_F3 Furuhaugen  
Det foreslås et boligområde på totalt 165 daa, hvorav ca.  32 daa er fulldyrket jord. 
Berørt skogareal består i hovedsak av lavere boniteter, i tillegg til myr og uproduktiv 
skog. I det store og hele har arealet liten betydning for skogbruket. Det er, i likhet 
med all annen skog som er berørt i planen, definert som vernskog. I henhold til 
Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen 
skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller 



Side 3 av 14 

ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Slik 
Fylkesmannen vurderer området på Furuhaugen vil imidlertid ikke skogens 
vernefunksjon være et argument mot boligbygging i dette tilfellet.  
 
Fylkesmannen er imidlertid svært kritisk til omdisponering av dyrka jord som foreslått. 
Vi kan ikke se at det er vurderinger som tilsier at det er behov for et så stort område. 
Vi kan heller ikke se at det er vurdert alternativer til bygging på dyrka mark. Ut fra 
dette mener vi at området må reduseres til å ikke omfatte dyrka mark.  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonal jordvernpolitikk samt manglende behovs- og 
alternativvurdering, fremmer Fylkesmannen innsigelse til den delen av B_F3 som 
berører dyrka mark.  
 
B_F4 Leirvik 
Området er 58 daa og består i stor grad av dyrkbar jord (myr). Det er i 
utgangspunktet uheldig med omdisponering av dyrkbar jord. Vi ser imidlertid at dette 
kan være en hensiktsmessig utviklingsretning for sentrum, med mindre konsekvenser 
for jordbruket enn en utvikling mot sørøst. Etter det vi forstår, ønsker kommunen å 
styrke aksen mot Vikna, og bl.a. bygge opp under fylkesvegen som kollektivakse. Vi 
støtter dette plangrepet, og har på denne bakgrunn ingen avgjørende innvendinger til 
det foreslåtte boligområdet.  
 
B_F5 Rønningen sør-øst  
Området er 16 daa og er en del av et stort sammenhengende areal med dyrkbar jord. 
Dette arealet ligger i sammenheng med mye annen fulldyrka jord, og kan ved en 
eventuell oppdyrking drives i sammenheng med dette. Sånn sett kan det ha en større 
verdi enn det dyrkbare arealet i eksempelvis BF4. Ut fra arealets beliggenhet 
vurderer vi i utgangspunktet at den foreslåtte omdisponeringen er uheldig og at det 
bør søkes andre alternativ. Rådmannen anbefaler området, og anfører at det er 
sentrumsnært og vil kunne gi attraktive boligtomter med lett atkomst fra offentlig veg. 
Etter samtale med kommunens saksbehandler samt befaring i området, forstår vi at 
det kan stilles spørsmål ved dyrkbarheten. Vi merker oss kommunens 
argumentasjon, og finner etter en helhetsvurdering at forslaget kan aksepteres. 
 
Sentrumsformål 
Det foreslås å omregulere 10 daa eneboligområder til sentrumsformål, noe som vil 
styrke Kolvereid sentrum gjennom tilrettelegging for økt fortetting og mulighet til 
forretningsareal i de mest sentrumsnære områdene. Vi støtter plangrepet, og 
understreker viktigheten av at disse sentrumsområdene utnyttes godt. Se nærmere 
merknad under «effektiv arealbruk» nedenfor.  
 
Offentlig eller privat tjenesteyting 
BOP_F1 Kolvereid kirke  
Det foreslås utvidelse av tomta til Kolvereid kirke, primært til parkeringsareal da det 
er viktig å få løst parkeringsutfordringene der. Området omfatter 3,1 daa dyrkajord. 
Ut fra samfunnsinteressen i saken, finner vi at den foreslåtte omdisponeringen kan 
aksepteres. Det er et inneklemt areal av relativt begrenset omfang. Arealet synes 
imidlertid å være romslig til parkeringsformål. Vi har derfor faglig råd om at det 
kommunen vurderer å åpne opp for annen bruk av arealet.  
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Næringsutvikling  
Det foreslås ca. 240 daa nye næringsareal. I tillegg til de ca. 90 daa som er ledig i 
eksisterende næringsområder. Det fremgår at denne tilretteleggingen gir Kolvereid 
mulighet til utvikling og vekst for næringsutvikling og arbeidsplasser.  
 
BN_F1 Næringsområde nord for prestegård  
Området er 96 daa og består av mye dyrkbar jord. Fylkesmannen mener i 
utgangspunktet at denne omdisponeringen er uheldig. Vi ser samtidig at dette kan 
være en hensiktsmessig utvikling av Kolvereid, jf. merknad til B_F4 Leirvik. Med 
utgangspunkt i de store arealene som allerede er avsatt i dette området, kan det 
trolig likevel være rom for å sikre en etappevis utbygging av dette området, 
fortrinnsvis fra vest mot øst. På denne måten kan man sikre at det dyrkbare arealet i 
øst kan ivaretas dersom det ikke blir behov for hele området. Dette kan i så fall 
dyrkes opp i sammenheng med tilgrensende dyrka jord.  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, pbl. § 3-1, Meld. St. nr. 9 (2011-2012) fremmer vi 
innsigelse til BN_F1 inntil det tas inn et rekkefølgekrav som sikrer at det dyrkbare 
arealet i østre del kan ivaretas dersom det ikke blir behov for hele området. 
 
BN_F2 og BN_F3 Ragnhilddalen 
Det foreslås et 120 daa stort næringsområde. Forslaget berører et stort 
sammenhengende område med dyrkbart areal. Storparten av arealet er grøftet og 
plantet myr med yngre skog. Det er dermed nedlagt betydelige investeringer på dette 
skogarealet. Ut fra en skogfaglig vurdering anbefaler vi at arealet tas ut av planen. 
Den dyrkbare jorda ligger også i direkte tilknytning til større sammenhengende 
arealer med dyrka jord, og kan ved en oppdyrking drives i sammenheng med dette.  
 
Fylkesmannen oppfatter ikke at dette næringsområdet er en del av et større og mer 
helhetlig plangrep. Videre er det svært omfattende i størrelse. Vi kan heller ikke se at 
det er dokumentert behov for det, da bufferen på næringsareal synes å være relativt 
romslig. Fylkesmannen mener derfor at det må vurderes om øvrige avsatte 
næringsområder er tilstrekkelig for å imøtekomme det forventede behovet. I tillegg er 
det uansett viktig å vurdere alternative lokaliseringer som ikke berører jordressurser, 
verken dyrka eller dyrkbar jord.  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, pbl. § 3-1, Meld. St. nr. 9 (2011-2012) samt manglende 
behovs- og alternativvurderinger fremmer vi innsigelse til næringsområdene BN_F2 
og BN_F3 i Ragnhilddalen. 
 
BN_F4 Moen Marin – utvidelse av næringsareal 
Det fremgår at Moen Marin har behov for utvidelse av arealet sitt, og at det er få 
mulige utvidelsesretninger. Temaet ble tatt opp i regionalt planforum, hvor det ble 
påpekt at det vil være klare jordvernutfordringer med en utvidelse, men at det også 
synes mest aktuelt å utvide bakover. Det foreslås nå en utvidelse der på 15 daa 
fulldyrka jord. Hele jordbruksarealet er på 37 daa, og foreslått inngrep utgjør 20 % av 
dyrkajorda på eiendommen Knårråmoen.  
 
Fylkesmannen ser at det kan være vanskelig å finne andre alternativ til en utvidelse 
for denne virksomheten. Det reelle arealbehovet er imidlertid ikke synliggjort i 
planmaterialet. Etter samtale med kommunens saksbehandler går det fram at 
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behovet foreløpig ikke er konkretisert. Det vil imidlertid bli aktuelt dersom bedriften 
skal produsere båter selv, noe som i dag i hovedsak foregår i utlandet.  
Bestemmelsene for området er såpass åpne at de potensielt kan tillate annen 
næringsvirksomhet på arealet. Videre står det at tomta kan bebygges med inntil 
90%-BYA, men det er ingen bestemmelse som sikrer minimum utnytting av arealet. 
Dermed kan man risikere en relativt lav utnytting av jordbruksarealet.  
 
Dersom dette jordbruksarealet skal tas i bruk til næringsformål, er Fylkesmannen 
opptatt av at det er et reelt behov i tilknytning til Moen Marin, og at det legges opp til 
en høy utnytting. Ettersom dette ikke er konkretisert per nå, mener vi at området bør 
være LNF-areal inntil videre. Hvis det på et tidspunkt blir et reelt behov, med 
konkrete utbyggingsplaner, vil Fylkesmannen være med på en avklaring av areal i en 
reguleringsprosess. Foreslått avgrensning synes uansett å være svært romslig.  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonale føringer for jordvernet, herunder nasjonal 
jordvernstrategi og manglende konkretiserte behov, fremmer Fylkesmannen 
innsigelse til BN_F4. Ved eventuelt konkrete utbyggingsplaner for Moen Marin vil vi 
være med på en avklaring av nødvendig areal gjennom en reguleringsprosess.  
 
Samferdsel 
Ny samleveg Storbjørkåsen – Ragnhilddalen 
Det foreslås en ny samleveg for å avlaste sentrum og fjerne tungtrafikken derifra. I 
den forbindelse påpekes det at vegen vil bli egnet for tømmertransport og dermed ha 
en positiv betydning for skogbruket. En god del produktiv skog vil sokne til vegen når 
den er ferdigstilt.  
 
G/S-vei langs FV.528 
Det er positivt at behovet for g/s-veger vurderes og avklares på dette plannivået. 
Forslaget berører eksisterende tomter, skog og ca. 400 løpemeter på dyrka mark. 
Rådmannen har likevel vurdert at det vil innebære en overvekt av positive 
konsekvenser, for trafikkavvikling, sikkerhet etc. Vi har ingen innvendinger til dette, 
men forutsetter at inngrepet i dyrka mark minimeres ved detaljplanleggingen av 
tiltaket.  
 
Ytre tettstedsgrense 
Som det refereres til i planbeskrivelsen, angir regional plan for arealbruk (2013) at 
det i kommuneplanen skal defineres en ytre tettstedsgrense. For å svare ut dette har 
kommunen innarbeidet sonegrenser i plankartet: en tredeling hvor sone 1 utgjør den 
innerste delen av sentrum, sone to omfatter boligområdene rundt bysentrum mens 
sone 3 er spredtbygde LNFR-arealer utenfor tettbebyggelsen. Det står i 
planbeskrivelsen at sone 2 skal være grønn strek og fungere som en langsiktig 
jordverngrense mot 2030. Det fremgår ikke hvor mye dyrka mark avsatt til LNF-
formål som er innenfor sone 2, men Fylkesmannen anslår at det er i overkant av 120 
daa. Planhorisonten for denne kommunedelplanen er 2018-2030, og det skal være 
god dekning for både bolig- og næringsutbygging. Vi ser derfor ikke behovet for å 
innlemme ytterligere områder av et slikt omfang i en langsiktig grense for samme 
periode. Vi oppfatter også at kommunen har en klar holdning om å ikke omdisponere 
dyrka mark, og at dette grepet sånn sett ikke representerer ønsket utbygging i de 
nærmeste årene. Soneinndelingen er ikke juridisk bindende, men den kan likevel 
oppfattes som holdning for ønsket utbyggingsretning. Ut fra konsekvensene for 
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jordressursene i området, er Fylkesmannen sterkt kritisk til dette grepet. Vi vil derfor 
anmode om at sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom 
utbyggingsområdene og LNF-områdene. 
 
Effektiv arealbruk  
Regional plan for arealbruk angir videre at det skal legges vekt på arealeffektive 
løsninger ved å angi minimum og maksimum utnyttingsgrad innenfor 
tettstedsgrensen. Det skal legges opp til en høyere tetthet i sentrumskjernen enn ved 
utbygging i omkringliggende boligområder, og helt konkret bør det være minimum 6 
boliger/daa i sentrumskjernen med avtrapping til 3 boliger/daa i tilstøtende områder 
med kort avstand til kollektivknutepunkt. Dette er i samsvar med føringer i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og vil på sikt 
bidra til å redusere presset på dyrka jorda som ligger inntil dagens 
utbyggingsområder.  
 
I forslaget til kommunedelplan er det tatt inn krav om minimum 3 boliger/daa for sone 
1, samt krav om 4 boliger/daa for ett enkeltområde i denne sonen. For sone 2 og 3 er 
det kun maksimumskrav til tillatt bebygd areal. Ut fra byens størrelse og forventet 
arealpress, ser vi at det kan være hensiktsmessig å stille noe mer moderate krav her 
enn for de andre byene som omfattes av den regionale planen. Etter vår vurdering 
burde likevel det generelle tetthetskravet for sentrumskjernen være noe høyere. I 
tillegg burde det også vært et minimumskrav for sone 2, jf. føringer i regional plan for 
arealbruk. En dårlig utnyttelse av de nye boligområdene her vil fortere medføre 
behov for mer areal, og kan på sikt utfordre jordvernet i større grad. Kommunen bør 
derfor gjøre en vurdering av dette. 
 
Innenfor arealkategorien sentrumsformål er det åpnet for boligbebyggelse, 
forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, kontor, hotell m.m. Det åpnes for 
bebyggelse i inntil 4 etasjer, men bortsett fra utbygging til bolig er det ingen krav som 
sikrer minimum utnyttelse av arealene. Ved annen utbygging enn bolig, kan man 
dermed risikere en lav arealutnyttelse. I øvrige deler av planen er det heller ingen 
krav om minimum utnytting for arealene, eksempelvis for areal til næringsformål. 
Dette er en formålskategori hvor utnyttelsen fort kan bli lav, særlig i tilfeller der det er 
god tilgang på areal som det vurderes å være i dette tilfellet. For å sikre en 
tilstrekkelig effektiv arealbruk er Fylkesmannen er opptatt av at det stilles krav om 
minimum utnytting også av næringsområdene. Vi ber også kommunen vurdere om 
det skal stilles krav til annen virksomhet enn bolig i sone 1.  
 
For sentrumsområdene er arealeffektive løsninger for parkering en viktig faktor for å 
lykkes med fortettingen. Det er derfor positivt at det er satt krav om parkering under 
bakken eller i parkeringshus for utbygging av en viss størrelse. Dersom det foreslås 
mindre prosjekt som ikke omfattes av de gitte omfangskriteriene, kan man derimot 
ende opp med mye parkering på bakken. Etter vår vurdering må det tas grep for å 
sikre at en svært begrenset andel av utbyggingsarealet i sone 1 kan brukes til 
bakkeparkering. Dette vil sikre at man for all utbygging, uavhengig av størrelse, 
unngår store områder med parkering, noe som kan frigjøre areal til andre formål. 
 
Når det gjelder øvrige føringer for antall parkeringsplasser, er det innarbeidet 
minimumskrav til bolig, forretning og kontor. Vi anbefaler at det også tas inn 
maksimumskrav også her. For øvrige formål er det tatt inn retningslinjer med tillatt 
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antall bilplasser angitt i ulike intervall. For enkelte av formålene synes dekningen å 
være relativt romslig, særlig da kravet til antall plasser er gitt ut fra antall senger, 
seter, rom, barn etc. Kommunen kan vurdere om disse skal skjerpes.  
 
Generelt vil vi berømme kommunen for å ha fokus på boligtetthet og 
parkeringsdekning i planarbeidet. Det er mange gode grep og intensjoner i forslaget 
som kan ha betydning for den ønskede fortettingen. For å sikre en arealbruk i 
henhold til intensjonene, mener vi likevel at det er rom for mer restriktive krav – og da 
særlig når det gjelder bakkeparkering samt utnytting av næringsområdene.  
 
Ut fra SPR-BATP, jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til planforslaget inntil man for all utbygging i sone 1, 
uavhengig av størrelse, sikrer at en svært begrenset andel av utbyggingsarealet kan 
brukes til bakkeparkering. Det må også tas inn bestemmelser som sikrer god 
utnytting av næringsarealene.  
 
Vi har også faglig råd om at det innarbeides mer restriktive føringer for boligtetthet, 
utnyttelsesgrad for øvrige formål i sone 1 og parkeringsdekning, jf. vurderinger 
ovenfor.  
 
LNFR-bestemmelsene 
5.1.1 Formål 
Fylkesmannen viser til at veilederen Landbruk Pluss er erstattet av H-2401 Garden 
som ressurs.  
 
5.1.2 Dispensasjoner 
Kommunen kan vurdere å synliggjøre at jordvern skal vektlegges ved behandling av 
dispensasjonssaker. Fylkesmannen viser i den forbindelse til endringer i plan- og 
bygningsloven § 19-2, tredje ledd, hvor jordvern er tatt inn som et hensyn som skal 
legges særlig vekt på.   
 
Klima og miljø 
Under beskrivelse av dagens situasjon bør det i kapittel 5.9 Naturmangfold sies noe 
om kunnskapsgrunnlaget. Det står at kartbasen Geografi i Nord-Trøndelag (GiNT) er 
lagt til grunn, men det framgår ikke om det er gjennomført en nyere kartlegging av 
naturmangfold, hvilke areal som tidligere er kartlagt eller om det kan være behov for 
ny kartlegging. 
 
Oversikten over arealbehov i kapittel 6.5 er et godt utgangspunkt for å vurdere 
behovet for nye byggeområder. For tema «Mineraler» savnes en beskrivelse av 
alternative områder for å dekke etterspørselen etter pukk/steinuttak. I og med at 
området allerede er tatt i bruk til pukkverk er det ingen ytterligere merknad til det. Se 
for øvrig vår vurdering knyttet til byggerområdet under. 
 
Det foreslås en ny veg fra Bjørkåsen til Grinnavegen med lengde ca. 2 km. Dette 
forstås som en «omkjøringsveg» for å styre tungtrafikk til/fra næringsområdene unna 
boligbebyggelse. Det framgår ikke hvilke vurderinger som er lagt til grunn for valg av 
trase eller hvilke alternativer som er vurdert. Det må kreves reguleringsplan for den 
nye vegen, der det bl.a. gis en mer utfyllende vurdering av konsekvensene ved 
gjennomføringen av tiltaket. Det må også vurderes om det er behov for ny 
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kartlegging av naturmangfold, med spesielt fokus på bekkeløp og myrområdene som 
berøres av vegtraseen. Hvis vegen kommer i konflikt med viktige 
naturmangfoldverdier kan konsekvensene være at det må vurderes justeringer av 
traseen. 
 
Enkeltområder og konsekvensutredning 
BN8 og BRU Storbjørkåsen  
Det er ikke vist utvidelser av eksisterende virksomhet i plankartet, men i 
planbeskrivelsens kapittel 6.5. Arealbehov er det kommentert at «det er ønskelig at 
det i kommunedelplanen vises arealreserver også i tilknytning til eksisterende 
næringsområde ved Moen og ved grusuttaket i Storbjørkåsen». Fylkesmannen 
forutsetter at det ikke åpnes for utvidelser av dagens virksomhet uten at dette styres 
gjennom en detaljregulering der konsekvensene av ønsket arealbruk utredes. 
 
Masseuttak medfører store inngrep i landskapet, og kan også være konfliktfylt i 
forhold til plager med støv og støy for bebyggelse i nærområdene. For å synliggjøre 
hvilke areal som kan påvirkes av virksomheten bør støysoner for det eksisterende 
masseuttaket tas inn i kommuneplankartet.  
 
B_F3 Furuhaugen  
Det åpnes for boligbygging i et stort område inn mot masseuttaksområdet i 
Storbjørkåsen. Som nevnt over kan masseuttak erfaringsmessig medføre belastning i 
nærområdene i form av støv, støy og tungtrafikk. Behovet for nye areal til 
boligbygging bør etter Fylkesmannens vurdering styres til andre områder. Hvis det 
like vel skal åpnes for boliger her, må det ved detaljplanlegging av området 
gjennomføres en vurdering av støv og støy, og nødvendige avbøtende tiltak må 
innarbeides i planen. 
 
B_F4 Leirvik  
Som omtalt i konsekvensutredningen er gullprikklav registrert ved området. Det må 
vurderes behov for ny kartlegging av utbredelsen av arten, og utbygging må ikke 
medføre inngrep i områder der arten er registrert. Fylkesmannen støtter 
konklusjonen i konsekvensutredningen fra Norconsult.  
 
BN_F2 og BN_F3 Ragnhilddalen  
Det er positivt at avgrensningen av området i sør er trukket unna vassdraget slik at 
det unngås inngrep i selve bekkeløpet. Det er samtidig viktig at det settes av et 
kantskogbelte langs vassdraget og at det unngås tiltak som medfører økt avrenning 
som kan bidra til redusert vannkvalitet. Dette må ivaretas i detaljplanleggingen av 
området. 
 
Byggeområdet vil likevel berøre en lang strekning av vassdraget videre nordover. 
Som omtalt i konsekvensutredningen bør kantvegetasjonen ivaretas og det må 
unngås at bekken legges i rør. Elver og bekker er viktige landskapselement samtidig 
som de gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. Vassdragene har også fått en stadig 
større betydning som en ressurs for naturopplevelse og friluftsliv. For å ivareta disse 
verdiene er det viktig å unngå at bekker legges i rør og at det settes av et belte ned 
mot vassdraget hvor det ikke tillates bebyggelse. Dette er hensyn vi vil legge vekt på 
ved detaljplanleggingen av tiltaket. 
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Ulike typer myr og våtmark fungerer også som vannlager - de bremser hastigheten 
av vannet som kommer i en eventuell flom og kan ta unna store mengder med 
nedbør og flomvann. Det er nødvendig at det i arealplanleggingen tas hensyn til økt 
flomfare. Som hovedregel bør det derfor ikke bygges ned eller ødelegges myr eller 
våtmarksområder. I detaljplanleggingen av næringsområdet må det søkes å plassere 
tiltak som i minst mulig grad medfører at bekken legges i rør eller som fører til 
inngrep i myr. 
 
SHA_F1  
Et stort areal i sjø er satt som framtidig havn. Vi kan ikke se at det i planbeskrivelsen 
er vurdert behov for ei ny havn eller der diskutert alternativ lokalisering. Et 
havneområde vil medføre store inngrep, både på land og i sjø, og det er 
erfaringsmessig stor trafikk og støybelastning i nærområdene i tilknytning til 
havneområdet. Som vist i konsekvensutredningen som følger kommunedelplanen vil 
havna kunne få negativ konsekvens for flere ulike tema, bl.a. er Kolvereidvågen 
registrert som et viktig område i forhold til naturmangfold. Det medfølger ingen 
vurdering av støy i tilknytning til den nye havna eller hvordan en utbygging vil påvirke 
strømforhold og naturmangfold i sjøen. Dette er hensyn som må utredes før 
lokaliseringen fastsettes i en kommunedelplan. 
 
Konsekvensutredningen som følger kommunedelplanen gir en enkel vurdering av 
arealbruken ut fra et mer overordnet nivå. Det medfølger ingen detaljert beskrivelse 
av hvordan tiltaket tenkes gjennomført. Jf. forskrift om konsekvensutredninger skal 
det utarbeides en egen konsekvensutredning for tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø. Jf., vedlegg II i forskriften er bygging av havner og havneanlegg 
av de tiltak der det kan kreves konsekvensutredning om tiltaket kommer i konflikt 
med viktige miljøverdier. 
 
Det foreslåtte havneområdet SHA_F1 må tas ut av planen inntil alternativ lokalisering 
er vurdert og det er gjennomført en mer detaljert konsekvensutredning av det 
foreslåtte tiltaket. 
 
Merknader til planbestemmelser og retningslinjer 
1.5.3 Utbyggingsrekkefølge 
Det er positivt at det er tatt inn rekkefølgebestemmelse for de nye næringsområdene. 
 
2.2.1 Fritidsbebyggelse  
Bestemmelsen tillater fradelt inntil 2 daa til eksisterende fritidsboliger. Det er viktig at 
det også for fritidsbebyggelse søkes en høy utnytting av arealene, og bestemmelsen 
gir et uheldig signal i forhold til en langsiktig god utnytting av arealressursene. Det 
bør vurderes å ta dette punktet ut av planbestemmelsene.  

 
2.5 Råstoffutvinning  
Som nevnt i vår uttalelse over bør støysoner for masseuttaksområder vises i 
plankartet. Fylkesmannen forutsetter at det ved utarbeiding av reguleringsplan for 
framtidig masseuttak BRU_F1 stilles krav om støyutredning. 
 
Reindrift 
Planområdet er en del av Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, og utmarksområdene 
ved Kolvereid brukes primært til vinterbeiter. Det ligger også flyttleier innenfor 
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planområdet. Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke lov 
å iverksette tiltak som hindrer bruk av disse. Videre har Åarjel Njaarke sijte 
gjennomflyttingsrett på senhøsten og våren fra Korsneset vestover mot Marøya og 
vinterbeitene på Vikna. 
 
Forholdet til flyttlei og søknad om omlegging  
Nærøy kommune søkte 2. februar 2018 om tillatelse til omlegging av reindriftas 
flyttlei som går gjennom Kolvereid. Bakgrunnen for søknaden er kommunens 
revidering av kommunedelplan for Kolvereid. Ulike utbygginger i og ved Kolvereid 
gjør at flyttleia som går gjennom sentrum i dag i praksis allerede er tilnærmet stengt. 
I følge planforslaget vil den forventede befolkningsveksten i Kolvereid sentrum gi 
behov for flere boliger. Det er ifølge kommunen også behov for mer næringsareal til 
større virksomheter og plasskrevende varehandel i årene som kommer. Planforslaget 
legger opp til både bolig- og næringsbebyggelse i dagens flyttlei, noe som vil gjøre 
det umulig å flytte med rein gjennom Kolvereid (figur 1).  

 
Figur 1 
Flere utbyggingsområder i 
kommunedelplanen for Kolvereid 
vil gjøre det umulig å bruke 
dagens flyttlei i fremtiden. Særlig 
nærings- og boligområder i nord 
og boligområdet i sør (markert 
med røde sirkler) vil stenge 
dagens flyttlei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søknaden om omlegging av reindriftas flyttlei er nå til behandling. Nærøy kommune 
har i samarbeid med Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og Fylkesmannen funnet 
aktuelle steder for permanente gjerdeanlegg med på- og avlastningsplasser øst og 
vest for Kolvereid. Ved etablering av slike anlegg kan reinen transporteres på bil forbi 
Kolvereid.  
 
Bestemmelser og retningslinjer  
1.5.3 Utbyggingsrekkefølge  
Det er positivt og viktig at kommunen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om at 
«Planarbeid for områdene BN_F1, BN_F2 og B_F4 kan ikke starte opp før omlegging 
av flyttelei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet.» Vi forutsetter at denne bestemmelsen blir stående inntil søknad i 
departementet eventuelt blir godkjent.  
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Hensynssone H520 Sone med angitte særlige hensyn 
Det er positivt at kommunen har lagt inn hensynssone med tilhørende retningslinje 
som skal ivareta reindriftas flyttlei sør for Kolvereid. Vi ber om at det også legges inn 
hensynssone for den delen av flyttleia som ikke omfattes av omlegging nord for 
Kolvereid, jf figur 2. 
 

 
 
 
Merknader til utbyggingsområder  
B_F3 Furuhaugen  
Konsekvensutredningen påpeker at planområdet er innenfor det som er markert som 
hensynssone for reindriftas flyttlei. Utredningen fraråder at området omreguleres til 
bolig blant annet av hensyn til reindrifta. Dette er ikke den samme flyttleia som er 
omfattet av søknad for omlegging av flyttlei lenger nord. Fylkesmannen mener det vil 
være uheldig for reindriftsinteressene og flyttleia dersom det åpnes for utbygging i 
den sørlige delen av planområdet. I forbindelse med flytting er det viktig med beiter 
langs flyttleia der reinen kan hvile og innta føde. Videre vil boliger i dette området 
generere forstyrrende aktivitet inn i flyttleia og beiteområdene. Graden av 
forstyrrelser vil øke jo lenger opp i terrenget man åpner for utbygging.  
 
BN_F2 og BN_F3 Ragnhilddalen  
Planområdet er på 120 daa og vil beslaglegge beiteareal. Utbygging her vil også 
medføre negative konsekvenser for tilgrensede beiteområder i form av 
unnvikelseseffekter. 
 
Barn og unge 
Det er positivt at det i planbestemmelsene er satt krav til å sikre leke- og 
uteoppholdsarealer i reguleringsplaner og byggesøknader. Det er også svært positivt 
at det er satt spesifikke krav til størrelse og kvalitet på arealene, samt at arealene 
skal ferdigstilles før det utstedes ferdigattest. Det kan med fordel også settes krav til 
at lekearealer skal ha lekemuligheter for de minste barna. Videre er det viktig at de 
uoffisielle lekeområdene søkes ivaretatt i område- og detaljregulering. 
 
Helse og omsorg 
Kommunen har lagt et omfattende arbeid i bestemmelsene og saksfremlegget for ny 
arealplan. Planbeskrivelsen omfatter en tydelig beskrivelse av kommunenes 

Figur 2
Del av flyttlei som ikke omfattes 
av omlegging nord for Kolvereid.
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oppgaver. Fokusområdene av betydning for helsefremming og folkehelse er godt 
belyst, både på individnivå og i befolkningssammenheng. Utfordringsbildet fra 
samfunnsplanen hvor det fremkommer ulike behov for grupper av befolkningen er 
godt beskrevet og implementert i kommunedelplanen.  
 
Planen viser en gjennomgående vurdering av hensynet til å skape et godt bomiljø 
hvor folkehelseperspektivet er ivaretatt.  Herunder kan nevnes trafikale forhold med 
planlagte gang og sykkelveier, en sentrumsutvikling med grønne soner, sosiale 
møteplasser og tilrettelegging av turstier i nærmiljøet.  
 
I planprosessen vises det til at til at det har vært god medvirkning fra ulike gruppe i 
befolkningen i flere omganger. Universell utforming er hensyntatt i planleggingen av 
nye boliger/næringsareal og uteområder. Når det gjelder utfordringene ved 
masseuttak er det gjort en konsekvensutredning; støv og støy, samt trafikale forhold 
er vurdert og løsninger er beskrevet i planen. 
 
Samfunnssikkerhet 
Kommunen skal i kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner gi et godt 
oversiktsbilde over hva som er de samfunnssikkerhetsmessige utfordringene knyttet 
til arealene i kommunen. Kommuneplanen skal videre gi rammer og retningslinjer for 
nye utbyggingsformål og fremtidig arealbruk. Rammene og retningslinjene bør være 
forutsigbare når det foreslås områder for fremtidig utbygging, slik at risiko- og 
sårbarhetsforhold kan vurderes.  
 
Krav om ROS-analyse gjelder alle planer for utbygning iht. plan- og bygningsloven § 
4-3. I kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner skal derfor ROS-analyse 
gjennomføres, og som hovedregel dokumenteres i konsekvensutredningen. Forskrift 
om konsekvensutredning stiller videre krav til bruk av ROS-analyse som metode når 
samfunnssikkerhet skal vurderes. Analysen skal danne grunnlag for videre 
arealplanprosesser på alle nivå, og skal inngå som en av forutsetningene for arbeidet 
med kommuneplanen. 
 
I ROS-analysen skal risiko og sårbarhet vurderes med sannsynlighet og konsekvens. 
Det skal videre gjøres en vurdering av både eksisterende risiko knyttet til arealene i 
seg selv, og hvordan en utbygging kan påvirke risikobildet. ROS-analysen benyttes til 
å vurdere om aktuelle områder er egnet til utbygging, eller om andre områder må 
vurderes.  
 
Kommunedelplan Kolvereid er godt gjennomarbeidet og ryddig presentert. Både 
planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse inneholder den 
informasjonen vi trenger for å kunne gi en faglig god vurdering av tiltakene i planen.  
 
I kommunedelplanen er det innarbeide avbøtende tiltak for å minimalisere risiko for 
større ulykker knyttet både til grunnforhold og trafikkulykker/farlig gods som anses 
som de viktigste risikoelementene. 
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Konklusjon 
Det fremmes følgende innsigelse til planforslaget: 

 
1. På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonal jordvernpolitikk samt manglende 

behovs- og alternativvurdering, fremmer Fylkesmannen innsigelse til den 
delen av B_F3 som berører dyrka mark. 
 

2. På bakgrunn av jordlova § 9, plan- og bygningslovens § 3-1 og Meld. St. nr. 9 
(2011-2012) fremmer vi innsigelse til BN_F1 inntil det tas inn et 
rekkefølgekrav som sikrer at det dyrkbare arealet i østre del kan ivaretas 
dersom det ikke blir behov for hele området. 

 
3. På bakgrunn av jordlova § 9, plan- og bygninglovens § 3-1, Meld. St. nr. 9 

(2011-2012) samt manglende behovs- og alternativvurderinger fremmer vi 
innsigelse til næringsområdene BN_F2 og BN_F3 i Ragnhilddalen. 
 

4. På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonale føringer for jordvernet, herunder 
nasjonal jordvernstrategi og manglende konkretiserte behov, fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til BN_F4. Ved eventuelt konkrete utbyggingsplaner 
for Moen Marin vil vi være med på en avklaring av nødvendig areal gjennom 
en reguleringsprosess. 

 
5. Ut fra SPR-BATP, jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, fremmer 

Fylkesmannen innsigelse til planforslaget inntil man for all utbygging i sone 1, 
uavhengig av størrelse, sikrer at en svært begrenset andel av 
utbyggingsarealet kan brukes til bakkeparkering. Det må også tas inn 
bestemmelser som sikrer god utnytting av næringsarealene.  

 
6. Det foreslåtte havneområdet SHA_F1 må tas ut av planen inntil alternativ 

lokalisering er vurdert og det er gjennomført en konsekvensutredning av det 
foreslåtte tiltaket. 

 
 
 
 
Det fremmes følgende faglige råd: 
 

1. Kommunen bør vurdere å åpne opp for annen bruk av arealet på BOP_F1 da 
arealet synes å være romslig til kun parkeringsformål. 
 

2. Sone 2 bør justeres slik at den går i formålsgrensen mellom 
utbyggingsområdene og LNF-områdene. 

 
3. Det bør innarbeides mer restriktive føringer for boligtetthet, utnyttelsesgrad for 

øvrige formål i sone 1 og parkeringsdekning, jf. vurderinger ovenfor.  
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Med hilsen 
 
 
Frank Jenssen 
fylkesmann 
 

Alf Petter Tenfjord 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Hei,
 
gjengir pkt:
«1.4.4 Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall
For alle nye utbygginger av næringsareal skal det avsettes tilstrekkelig areal til renovasjon. For alle nye
utbygginger av boligareal skal felles renovasjonsløsning søkes tilrettelagt.
 
Ved planlegging av leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal felles løsning benyttes, dersom tilfredsstillende
gangavstand og tilgjengelighet kan oppnås. Nedgravde avfallsløsninger med adkomst skal være universelt
utformet.
 
Retningslinje: Innenfor sentrumssonen (sone 1), og i områder med publikumsrettet virksomhet bør det tilstrebes
nedgravde oppsamlingsløsninger/ returpunkt for næringsavfall og husholdningsavfall. Der nedgravd løsning ikke
er mulig bør avfallsbeholder lokaliseres slik at innsyn begrenses fra offentlig gate/plass, og slik at den ikke blir
skjemmende eller til sjenanse for omgivelsene.»
 
 
Dette ser etter vårt syn veldig bra ut! Vi føler våre mål, ønsker og retningslinjer har blitt bra ivaretatt i
planforslaget.
 
Vi kunne likevel, i første punkt ha ønsket oss følgende endring : «For alle nye utbygginger av næringsareal skal det
avsettes tilstrekkelig areal til renovasjon. For alle nye utbygginger av boligareal skal felles renovasjonsløsning
søkes tilrettelagt, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan.»
 
 
Med vennlig hilsen
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 
Torkel Nesser
Konsulent
Tlf: 74 28 17 60
Mob: 915 70 134
www.mna.no
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Hei,
 
Vedlagt følger kunngjøringsbrev, plandokumenter og saksframlegg med vedtak i forbindelse med offentlig
ettersyn av forslag til kommunedelplan for Kolvereid.
 
Med vennlig hilsen
 
Ragnhild Wendelbo Melgård
Planlegger

Nærøy kommune
Tlf. mobil: 94 42 59 24
Tlf. kontor: 74 38 27 31
www.naroy.kommune.no
 
 



 

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Aamhtsreerije 

saksbehandler 

Annette Brede 

Tel: +47 78 47 40 31 

  
 
 
Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdelingen 
7970 KOLVEREID 

 

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO 

18/1492 - 2 18/11780 2012/990-96 23.04.2018  

 

Sametingets uttalelse - Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til 

kommunedelplan for Kolvereid, Nærøy kommune 
 
Viser til deres brev av 01.03.2018. 
 
Sametinget ønsker å opprettholde vår forrige uttalelse til kommunedelplan for Kolvereid fra 
2013, jf. vårt brev av 23.01.2013 til planprogram for konsekvensutredning for kommunedelplan 
for Kolvereid i Nærøy kommune.  
 
Vi er derfor godt fornøyd med punkt 1.7.3 i kommunedelplanens planbestemmelser og 

retningslinjer, som sier at:  

 
I forbindelse med regulering og søknader om tiltak skal det avklares om tiltaket kommer i 
konflikt med automatiske fredede kulturminner. Tilgjengelige databaser som 
Riksantikvarens base Askeladden skal sjekkes for oppdatert kart over kulturminner og 
kulturmiljøer.  
 
Uregistrerte, automatisk fredede kulturminner (kulturminneloven § 4) som oppdages under 
arbeid skal meldes til kulturminnemyndigheten, og arbeider skal stanses, jf. §1-8 i 
kulturminneloven. Dette gjelder også for samiske kulturminner og eventuelle kulturminner 
under vann. 
 
Aktuelle myndigheter for kulturminner er: 
 
- Ordinære kulturminner; Trøndelag fylkeskommune 
- Samiske kulturminner; Sametinget 
- Kulturminner under vann; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim 

 
Kulturminner fra før reformasjonen i 1537, inkl. samiske kulturminner eldre enn 100 år og 
marine kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. 

 
Hva angår punkt 5.9 i Planbeskrivelse kommunedelplan Kolvereid 26.01.2018, finner vi denne 
redegjørelsen litt misvisende. Vi vil derfor minne om at området mellom Hestdalsmyra og Vattin 
er nokså rikt på samiske kulturminner (id 136088, 136092,136086, 225756, 225833) og dermed 
et meget interessant område fra samisk kulturminneståsted.  
 
Heelsegh/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Annette Brede 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut Raeriestæjja/Rådgiver 
 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Vedlegg: 
Hei
Viser til kunngjøring på kommunens hjemmeside.

Synes planen stort sett er grei. Kanskje ikke så spenstig, men en del viktige arealavklaringer.

God tilgang på næringsareal jf. etableringer siste 10 år...
Greit at et område avsettes og utvikles til et attraktivt nærings-/industriområde jf. Solsiden/Nordsjøen. Her er det også
muligheter for utvidelse.
Vurdere potensiell konflikt med boligbygging inntil industri-/næringsareal jf. boligområde Nordsjøen.
Område for idrett er forslått i Kirkåsen. Andre områder som bør vurderes er Vennevikjordet og
Langmyra/Flasnesjordet.
Bra at lysløypa fortsatt starter på Vennevikjordet, men traseen kan justeres for å gi plass til annen aktivitet.
Bra at massetaket i Bjørkåsen er avgrenset i forhold til lysløypetraseen. 

Det er feil i planforslaget når det står at det er massetak/pukkverk i Hagasvingen. Forslag om pukkverk i Hagasvingen
er etter vår mening det mest kontroversielle forslaget i planen. I denne kommunen med stein og fjell over alt bør det
være mulig å plassere slik aktivitet på et mer skjerma område og ikke ved innfarten til kommunesenteret. For
Kolvereid som sentrum vil et pukkverk ha klart større negative konsekvenser enn positive; spesielt med tanke på støv,
støy og varig skjemmende terrenginngrep.  Det må foretas en kartlegging av fjellkvaliteten i kommunen for å finne
områder med samme eller bedre steinkvalitet som har en bedre beliggenhet i forhold til boligområder og innsyn. Vårt
klare forslag og anbefaling er:  Areal for råstoffutvinning/pukkverk i Hagasvingen tas ut av
Kommundelplanen for Kolvereid.

mvh
Solveig og Egil Solstad
Ringvegen 14
7970 Kolvereid
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Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for 
Kolvereid i Nærøy kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 1. mars 2018. 
 
Om planen 
Nærøy kommune har lagt kommunedelplan for Kolvereid ut til offentlig ettersyn. 
Planen er konsekvensutredet. 
 
Uttalelse til planen 
Innenfor planområdet til den nye kommunedelplanen er det flere grusforekomster og 
en pukkforekomst, som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert til å ha 
lokal betydning som ressurser.  
 
Masseuttak Storbjørkåsen 
Vi viser til vår uttalelse, datert 12.04.2018, om oppheving av planer innenfor 
kommunedelplanen. Dette omfatter området for råstoffutvinning ved Storbjørkåsen, 
som har blitt redusert sammenlignet med gjeldene reguleringsplan. Området avsatt til 
råstoffutvinning i kommunedelplanen omfatter eksisterende uttak. Ut i fra det som 
framgår av flyfoto og Norges geologiske undersøkelses (NGUs) ressurskart, er det 
tilgjengelige ressurser innenfor planområdet vest og sør for eksisterende uttak. 
Grusforekomsten uttaket drives fra strekker seg sørover fra dagens uttaksområde . 
NGU har vurdert forekomsten til å ha lokal betydning som ressurs. DMF er opptatt av 
at planen legger til rette for utnyttelse av ressursen på en optimal og hensiktsmessig 
måte. Det betyr at også andre typer arealbruk som kan være til hinder for utnyttelse av 
forekomsten bør unngås.  
 
Hvis kommunen ønsker å legge opp til framtidig utnyttelse av grusressursene fra 
uttaket ved Storbjørkåsen, anbefaler DMF en reduksjon av størrelsen på boligområdet 
(B_F3). En liten del av forekomsten som det drives fra i dag ligger på østsiden av vegen 
og er ikke tatt med som område for råstoffutvinning. Området øst for vegen skal ifølge 
bestemmelsene tilbakeføres til utvidelse av GF2. Dette stemmer ikke med områdene 
slik det er avsatt i plankartet der områder øst for vegen, tidligere avsatt til 
råstoffutvinning, berøres av boligområdet (B_F3). Det nye boligområdet berører også 
østlige deler av grusforekomsten og blir liggende direkte i tilknytning til masseuttak i 
drift. DMF anbefaler at kommunen planlegger arealbruken slik at det ikke det utløser 
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konflikter knyttet til drift av masseuttak og annen arealbruk. Masseuttak generer 
eksempelvis støv og støy som bør tas med i vurderingen ved plassering av eksempelvis 
boliger i nærheten av uttak. Problemstillingen er tatt inn i konsekvensvurderingen for 
boligområdet, men området er likevel tatt inn i planen. DMF ber om at det blir foretatt 
en ny vurdering av mulighetene for å sikre fortsatt drift ved uttaket dersom det legges 
planer for boligbebyggelse i direkte tilknytning til masseuttaket. 
 
Det går fram av bestemmelsene at uttaket har godkjent driftsplan. Denne er fra 2007 
og DMF kan ikke se at driftsplanen er revidert etter siste godkjenning. DMF kan ikke se 
at uttaket ved Storbjørkåsen har driftskonsesjon etter mineral loven. Samlet uttak på 
mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert uttak av naturstein krever konsesjon før 
drift kan starte jf. mineralloven § 43. Søknad sendes til DMF, og berørte parter og 
lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.    
 
Hagan steinbrudd 
Området er avsatt til område for framtidig råstoffutvinning. Det er i bestemmelsene 
tatt inn krav til reguleringsplan for uttaket. Vi minner også her om krav om 
driftskonsesjon etter mineralloven.  
 
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF ved tildeling av konsesjon. Driftsplan for 
massetaket skal godkjennes av DMF.  Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige 
krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold av annet lovverk, herunder 
bestemmelser i reguleringsplanen.  
 
Det er uheldig om reguleringsbestemmelser gis på en slik måte at de binder opp drifta 
og avslutningen av massetaket. Et massetak har ofte et livsløp som går over flere tiår. 
En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med 
løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold.  
 
Se driftsplanveilederen 1 for mer informasjon om hva som skal inngå i driftsplanen for 
uttak.  
 
Andre forekomster innenfor planområdet 
Det finnes flere mineralske forekomster innenfor planområdet, men alle er per i dag 
vurdert til å ha liten lokal betydning som ressurs. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 

1 https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

http://www.dirmin.no/
https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf
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Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Nærøy kommune            7970 KOLVEREID 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 
 



Kommentarer til forslag til Kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 

 

I planbeskrivelsen- punktet vedrørende mineraler (6.5 arealbehov): 

Her påpekes det et behov for en annen vegløsning slik at tungtransport fra Bjørkåsen kan ledes 
utenom sentrum, dette for å redusere konfliktnivå med tanke på støy og trafikksikkerhet. Det 
kommer her et forslag til reguleringsplan for Hagan steinbrudd.  

 

Et steinbrudd i Hagan vil ikke føre til en reduksjon av dagens transport gjennom sentrum og 
boligstrøk på Kolvereid. Den aktiviteten i Storbjørkåsen som i dag forårsaker denne 
massetransporten er planlagt å fortsette som før. Det som imidlertid kan redusere tungtransporten 
gjennom sentrum er en avlastningsveg fra Storbjørkåsen gjennom Ragnhilddalen og til Grinnavegen. 
Kommunedelplanen tilrettelegger for dette, og tiltaket om denne avlastningsvegen anbefales 
regulert inn (Konsekvensutredning for kommunedelplan, punkt 8.3). 

 

Ny industrihavn ved Fv 528 og Øyrafjellet:  

I konsekvensutredningen er den samlede vurderingen negativ. Tiltaket anbefales ikke. 

 I denne konsekvensutredningen blir imidlertid ikke bakareal til ei eventuell industrihavn drøftet. 
Mangel på bakareal bør også, etter min mening, vektlegges negativt. 

Ønsker å fremheve det avbøtende tiltaket som er beskrevet i konsekvensutredningen (punkt 4.4- 
risiko-og sårbarhetsanalyse) om at ny havn ikke skal etableres før ny vei er etablert. 

 

Forslag til reguleringsplan for masseuttak Hagan: 

Dette forslaget er et innspill til kommunedelplanen. Jeg ser ingen grunn til at underskriftskampanjen, 
vedrørende pukkverksaken, ikke skal vektlegges også i forslaget til kommunedelplanen. 

 

Kartlegging av risiko for farlige hendelser innenfor planområdet (4.3 i ROS analysen)- ødelagt 
infrastruktur: 

Her påpekes det at sprengning i et eventuelt grustak i Hagan kan medføre risiko for skader på 
nærliggende hovedvannledning og høydebasseng. 

Anbefalingen er at det kan være aktuelt å stille krav om rystelsesmålinger for å dokumentere at en 
holder seg innenfor kravene i NS8141. 

Blir dette stilt krav om i en detaljplanlegging av nytt område for råstoffutvinning? 

 

 

 



Området som er foreslått regulert til masseuttak Hagan: 

Det står at området allerede er tatt i bruk til pukkverk og avmerket som uttaksareal for pukkressurser 
i ressurskart på NGU. 

Kan det forklares hvordan dette har foregått? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit Livik        Kolvereid 17.04.18 
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Uttalelse  til forslag til kommunedelplan for Kolvereid

Vi viser til deres brev dat. 1.3.2018, med kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til
kommunedelplan for Kolvereid.

Vi uttaler oss her som statlig sektormyndighet innen vannforsyning.
Dokumentene er gjennomgått og vi har hatt en avklarende samtale med planleggeren i saken.

Vi har kun ett innspill i saken:
Hovedledningen til Nærøy og Vikna fellesvassverk går via sentrum, og er å betrakte som en sårbar
infrastruktur. Gjennom denne leveres drikkevann videre til Rørvik og omegn. Vannverket har i en
handlingsplan oppført risikoreduserende tiltak med legging av ekstra ledning i en annen trase fra
Finnehøgda mot Kolvereid.

På bakgrunn av dette bør kommunen sikre at aktuell drikkevannstrase ikke blir berørt av mulige
tiltak som kan komme i konflikt med denne traseen, eller med drikkevannshensynet.

Med hilsen

Torger Hundseth
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur bliri til/egg sendt i papirversjon.

Kopi: Fylkesmannen iTrøndelag, Postboks 2600. 7734 Steinkjer (sendes
fmtl ost f Ikesmannenno)

v; w w. mat[iiE— 0 n E' t . r. C:
Mattilsynet
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Saksbehandler: Torger Hundseth

Tlf: 22 40 00 00  /  22779040
E-post: ostmottak mattils net.no

(Husk mottakers navn)

Postadresse:

Felles postmottak, Postboks 383

2381 Brumunddal

Telefaks: 23 21 68 01
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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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Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Kolvereid - 
Nærøy kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt forslag til kommunedelplan for Kolvereid i Nærøy kommune til offentlig 
ettersyn. Planforslaget er behandlet i utvalg for drift og utviklingssaker den 6.februar 2018 i 
sak PS 11/18, der det ble vedtatt å legge utkastet ut til ettersyn i henhold til plan- og 
bygningslovens §12-10 og i perioden frem til 30.april 2018. 
Forslaget omfatter plankart med bestemmelser, beskrivelse med konsekvensvurderinger og 
ROS-analyse.  
 
Kommunedelplanen for Kolvereid skal fastlegge fremtidig arealbruk og -vern innenfor 
planområdets avgrensing. Planen skal fremstilles og visualiseres gjennom et juridisk 
bindende plankart med tilhørende planbestemmelser og retningslinjer. Utkastet skal videre 
følges av en planbeskrivelse og konsekvensutredning. Konsekvensutredningens rammer er 
avklaret gjennom planprogrammet som ble vedtatt av Kommunestyret i Nærøy den 7.mars 
2013.  
 
Generelle kommentarer til arbeidet med kommunedelplanen  
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealene i planen og de sjønære 
arealene som kan sies å ha en påvirkning på ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til 
planarbeid er også generelt knyttet til denne type situasjoner. 
  
Under er det listet opp en del generelle og spesifikke moment som Kystverket mener er viktig 
i forbindelse med planlegging av sjø- og kystareal i dette arbeidet med kommunedelplanen 
for Kolvereid.  
 
Plan- og bygningsloven  
Generelt ber vi om hensyntaken til sikre og farbare sjøareal og viser til plan- og bygnings-
lovens §11.7 pkt 6 og §11.11 pkt 3 og 6, som omhandler forutsetninger omkring arealformål 
i sjø.  
 

Kystverket er i hovedsak interessert i trygge og farbare sjøareal, samt å ivareta intensjonen 
bak statens investeringer i havn og farled. Eventuelle planformål på tvers av Kystverket sine 
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interesser, kan føre til innsigelse. Vi ser ikke at det foreligger åpenbare konflikter i foreslått 
kommunedelplan for Kolvereid.  
 

Det er også viktig å være oppmerksom på at man ikke kan gi tillatelser til tiltak i strid med 
vedtatt arealplan, jf. havne- og farvannsloven §32, annet ledd. Søknad om tiltak som 
oversendes riktig forvaltningsmyndighet for behandling, bør derfor inneholde en avklaring 
rundt forholdet til arealplan, herunder om nødvendig at det foreligger dispensasjon fra 
planen.  
 

Vi ser av vedtektene sitt pkt.1.2 at de tiltakene som det refereres til i HFL, langt på veg er 
tilfredsstillende understøttet av plankrav.  
 
Ny lov om havner og farvann  
Kystverket ønsker å informere om at ny Lov om havner og farvann ble gjort gjeldende fra 
1.1. 2010. Det er lagt ut et nytt lovforslag til revidert havne- og farvannslov, men denne er 
ennå i høringsfasen og vil trolig ikke bli gjort gjeldende før noen år frametter. Dagens lov 
innebærer at kommunene har fått forvaltningsansvar og myndighet i sine egne sjøområder, 
jf. §§ 7 og 9 i ny lov. Plikter som er pålagt kommunen i den nye loven omfatter mellom annet 
det å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i eget sjøområde.  
 

Kystverket vil også minne om at etablering av småbåthavner er søknadspliktig tiltak, jf. 
havne- og farvannslovens §27 og krever således tillatelse av kommunen. Farledsforskriften 
skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det innebærer blant annet at 
kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og Kystverket 
søknader om tiltak i hoved- og biled. Et annet unntak fra behandling av søknader i 
kommunens sjøområde er gjennom tiltaksforskriften. Tiltak som er nevnt i denne forskriften 
skal alltid behandles av Kystverket.  
Av mer generelle unntak er dersom tiltak omfatter/inkluderer Kystverket sin eiendom eller 
berører Kystverkets ansvarsområde. Da er statsetaten myndighet etter loven.  
 

Vi gjør dessuten oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egne tillatelser 
etter havne- og farvannsloven.  

 
Planverktøy  
Kystverket har tidligere anbefalt og gjentar dette også nå. Vi anbefaler at man i plan-
leggingsarbeidet benytter Kystverkets karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. Her finner 
man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger som kan bidra og være av stor nytte i den 
kommende planfasen, spesielt ved formålsfastleggelse av sjøarealet.  
 
Vannforskriften og EUs vanndirektiv  
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs direktiv for vannforekomster. Dette 
er et av EUs viktigste miljødirektiv. Hovedformålet er å sikre god miljøtilstand i vannfore- 
komster, både i vassdrag, grunnvann og kystvann. Dette skal gjøres gjennom å forebygge 
ytterligere forverring av kvalitet, bedring av tilstand og fremme bærekraftig bruk av vann-
ressursene. Forskriften deler landet inn i 11 vannregioner basert på nedbørfelt med én 
fylkeskommune som myndighet i hver vannregion. I hver av de 11 vannregionene skal det 
utarbeides forvaltningsplaner med miljømål og tiltaksprogram med forbedringstiltak der 
miljøtilstanden ikke er god. Disse forvaltningsplanene vil kunne få virkninger for element i 
kommunedelplanen som nå er lagt ut. Vedtektene har tatt høyde for at tiltak ikke kan 
iverksettes før det er undersøkt hvorvidt det foreligger grunnforurensning.  
 
Naturmangfoldloven  
Med lov av 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
har vi fått felles retningslinjer for hvordan beslutninger fattet ved utøving av offentlig 
myndighet skal synliggjøre hvordan naturmangfold er vektlagt og vurdert.  
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Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i lovens §§ 8–12 skal legges til grunn som 
retningslinjer når det treffes beslutninger som berører naturmangfold etter andre vedtaks-
hjemler, enten i naturmangfoldloven eller i andre lover. De vil da inngå i saksforberedelsen 
og skjønnsutøvingen når de ulike myndighetene fatter beslutninger etter eget lovverk som 
berører naturmangfold. Dette får derfor også betydning for saksbehandlingen etter havne- 
og farvannsloven. Planforslaget inneholder vedtekter for hvordan man skal forholde seg til 
og ivareta prinsippene i NML og hvordan naturmangfoldet skal avveies mot andre samfunns-
interesser.  
 
Farleder  
Det er viktig at fremtidige arealdisponeringer tar høyde for at hoved og biled blir prioritert for 
sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel på sjøen må ikke bli hindret av eksempelvis 
plasseringer av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvar 
for farleder på sjø og installasjonene knyttet til disse. Lokale leder har i mange tilfeller stor 
lokal betydning og bør tas hensyn til i arealdisponeringen. Viktige lokale leder er som oftest 
vist i sjøkartene, men ligger ikke alltid innenfor farledsarealet som Kystverket har myndighet 
over i medhold av Farledsforskriften. Det er vanlig at farledene blir fremstilt på plankartet 
med linjesymbol.  
 

Sjøarealene i kommunedelplan for Kolvereid er i hovedsak planlagt som kombinerte 
flerbruksformål og relativt lite detaljert. De mer spesifikke arealtilpasningene i sjøarealene til 
delplanen er knyttet til havneformål, småbåthavn og friluftsområde i sjø. Det er også 
spesifisert en avgrenset hensynsone ut i fra behovet om å tilrettelegge for ny flyttelei for 
tamrein over Korsnesstrømmen.  
 

Kommunedelplanen har ikke detaljert tatt høyde for den eksisterende bileden som går 
Innerfolda. Vi ser det som nødvendig å få denne synliggjort i plankartet med ledstrek/ 
linjesymbolet farled – sosi-kode 1161.  
 

I planutkastet har man definert sjøarealene innenfor og i all hovedsak til bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. PBLs §11-7, nr.6. Vi finner dette tilfredsstillende, 
sammen med forslaget til vedtekter (kap. 6) til dette området.  
 
Ankringsplasser  
I sjøkartene finner man avmerkede ankerplasser (markert med et anker) på naturgitte og i 
mange tilfeller på historisk hevdvunne lokaliteter. Kystverket ser på disse som viktige og 
forutsetter at disse blir sikret og opprettholdt for framtidig bruk. Vi ser ikke at slike plasser 
eksisterer innen planområdet og er dermed lite relevant i den videre behandlingen av 
kommunedelplanen for Kolvereid.  
 
Fyrlykter  
I forbindelse med utbyggingsplaner må bygg og lignende ikke etableres slik at de kan komme 
til å skjerme for lyset fra lyktene. Videre må det i sjøen ikke etableres bygg, installasjoner, 
oppdrettsanlegg, fortøyninger m.m. innenfor hvit lyktesektor. For sikker ferdsel og navigasjon 
er det også ønskelig med god avstand fra hvit sektor til eventuelle tiltak i sjøareala, spesielt 
der hvitsektorene ligger i viktige hoved- og bileder. Momentet er likevel lite relevant for 
delplanutarbeidelsen, da det innenfor planområdet ikke er registrert fyrlykter. Vi har imidlertid 
registrert et par lanterner i tilknytning til Korsneset og Bjørnhammaren. Planforslaget 
genererer ingen åpenbare konflikter til disse.  
 
Konsekvensutredning 
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre kommunedelplanens virkninger på 
samfunn og miljø. Vi ser at utredningen dekker en rekke tema som er mer eller mindre 
relevant i denne plansammenhengen. Vi ser at konsekvensutredningen omhandler 
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etablering av ny flytterute for reindriften, men kan ikke se at konsekvensene for sjøvegen og 
bileden i Innerfolda er drøftet i en slik sammenheng.  
 
Beredskapsmessige hensyn, ROS- arbeid  
I planarbeidet må man utrede behovet for trygghet og forurensing knyttet til ulykker/uhell i 
biled og hva konsekvensene kan bli for næringsinteresser, samfunn og natur. Planforslaget 
har på generelt grunnlag vedtektsfestet dette under pkt.1.8.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Vi ber om at risikovurderinger blir gjennomført der hensynssonen for reindrift blir etablert i 
krysningssonen for biled 2562 Korsnesstrømmen.   
 
Havneareal, container- og næringsareal  
I områder relatert til større næringsvirksomheter, vil det ofte være behov for etablering av 
framtidige industriområder relatert til sjø/havner. I arealplanleggingen må man ta hensyn til 
at mye av den fremtidige transporten vil kunne skje ved bruk av container. Det kan derfor 
være nødvendig å få avsatt fellesområder nær sjø for plassering av containere eller lager. 
Ved bruk av containere vil det være behov for åpent og tilgjengelig areal for omlasting/ 
lossing og nærhet til kai med gode dybdeforhold. Slik arealmessig etablering inngår i 
forslaget som er lagt ut på høring, bl.a. gjennom ny industrihavn ved Fv528 og Øyrafjellet. 
Forslaget innebærer ikke tilpasning av bakareal til næringsutnyttelse grunnet topografi og 
trafikale begrensninger ved Fv 528. Næringsarealet i tilknytning til industrihavnen må derfor 
innlemmes i det foreslått avsatte formålet SHA_F1. Trafikal tilknytning til nevnte område via 
sjøveien er sikret gjennom delplanens arealdisponering til kombinerte formål, der ferdsel 
inngår i betegnelsen. Området omfattes av det generelle kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan, jfr. pkt 1.2 i vedtektene.  
 

Vi ser ikke at delplanens forslag til havneformål vil skape særlig arealmessige konflikter, men 
utfordrer planmyndigheten i kryssingsfeltet mellom nødvendig arealavsetning, områdets 
topografi og driftsoptimalisering av kaianlegget.  
 
ISPS  
I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m. v. skal 
det utarbeides sårbarhetsvurdering og sikringsplan for hver havn/havneterminal med 
internasjonal trafikk. I havner er det havnesikringsmyndighetene som er ansvarlig for 
utarbeidelse og gjennomføring av aktuelle tiltak. For havneterminaler er det terminaleier som 
er ansvarlig myndighet. 
  

Sårbarhetsvurderinger og sikringsplanar skal godkjennes av Kystverket og et godkjennings- 
bevis (Statement of Compliance) blir utstedt. Godkjente havneterminaler og havner blir 
innrapportert til IMO og til EU.  
 

I planområdet er det registrert ikke slike havneanlegg. Vi rår likevel til at man innretter 
vedtektene slik at man er sikret mot eksponering av risiko og/eller avgrenser mulighetene for 
en konfliktskapende utbygging.  
 
Planen med vedtekter  
Planfremstillingen er svært detaljert, men i fremlagt i et format som er både lesbart og 
forståelig. Vi har få merknader til planutkastet, men ønsker å kommentere en liten nyanse i 
kartpåskriften som er; Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende regulerings-
bestemmelser. Her menes vel Med tilhørende planbestemmelser og retningslinjer.  
 
 
Merknader  
Forslaget til ny kommunedelplan for Kolvereid omfatter i all hovedsak landområder med et 
innslag av kombinerte areal i sjøen. Kystverket har ingen kommentarer til delplanens 
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avgrensning. Det hefter heller ikke vesentlige merknader til arealbruk, vedtekter eller prinsipp 
for gjennomføring av utbyggingen. Vi ber om at våre ulike kommentarer blir vurdert og 
ivaretatt i den videre planprosessen. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Norges vassdrags- og energidirektorat -                        
Region Midt-Norge 

Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 



 

Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Møtereferat 
 
 
Vår ref.: Saksbeh. / tlf.: Arkivkode: Dato: 
2012/990-131 Håvard Hernes,  74 38 26 45 141 21.08.2018 

 
 
Til: 
Nærøy kommune 
Fra: 
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Referat Styringsgruppe juni 2018  
 
 
Dato: 11.06.18 
 
Det ble gitt følgende tilbakemelding: 
 
Kai anlegg: 
Det jobbes videre med å se på muligheten for å få etablert kaianlegg i Kolvereidvågen. 
 
B_F3 
Det foreslås at denne tas ut av planen. Eksisterende plan videreføres. I neste planperiode kan 
det bli aktuelt å se på arealene lenger øst på «Furomohaugen». 
‘ 
Grustaket 
Arealet aksepteres slik det ligger nå. Viktig at det ikke etableres infrastruktur som kan hindre 
en eventuell utvidelse av grustaket. En oppdatert driftsplan vi kunne gi et godt grunnlag for 
eventuell videre utvidelse. 
 
BN_F2/BN_F3 
Tas ut av planen 
 
BN_F1 
Videreføres slik som planlagt. Det etableres rekkefølgebestemmelse på hvor utbygging 
starter 
 
BN_F4 
Kan reduseres, men kan dette ses i sammenheng med at B_F3 tas ut av planen.? 
 
Pkt 5 fra FM 
Det gås gjennom med FM, på hva som ligger i dette punktet. 
 
Byggegrenser – Trøndelag Fylkeskommune 
Dette innpasses i planen – det gås gjennom med FK. 



 
 
BKB_F1 – Sentrumsareal 
Styringsgruppen er positiv til tilbakemelding fra Kolvereid handelstandsforening, men det er 
viktig at det ivaretas arealer til lek, aktivitet og idrett. Ber om at det vurderes at 
kombinasjonsformål også kan inneholde sentrumsformål. 
 
Steinkjeradvokatene 
Det gjennomføres møte med Steinkjeradvokatene og grunneier. Det er viktig å presisere at 
Kolvereid trenger arealer for utvikling. 
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Nedenfor gjengis en sammenfatning av merknader til planforslaget med Rådmannens 
kommentarer og vurdering i kursiv.  
 
 
Kystverket, brev datert 09.03.18  
Er i hovedsak interessert i trygge og farbare sjøareal, samt å ivareta intensjonen bak statens 
investeringer i havn og farled. Ser ikke at det foreligger åpenbare konflikter i foreslått 
kommunedelplan.  
Ser det som nødvendig å få bileden som går i Innerfolda synliggjort i plankartet med 
ledstrek/linjesymbol farled – sosi-kode 1161.  
Kan ikke se at konsekvensene for sjøvegen og bileden i Innerfolda er drøftet i forbindelse med 
etablering av ny flytterute for reindriften. Ber om at risikovurderinger blir gjennomført der 
henynssonen for reindrift blir etablert i krysningssonen for Biled 2562 Krosnesstrømmen.  
Ser ikke at delplanens forslag til havneformål vil skape særlige arealmessige konflikter, men 
utfordrer planmyndigheten i kryssningsfeltet mellom nødvendig arealavsetning, områdets 
topografi og driftsoptimalisering av kaianlegget.  
Påpeker feil i kartpåskriften endring fra kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser endre til; Med tilhørende planbestemmelser og retningslinjer.  
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Kommentar: biled i Innerfolda synliggjøres med ledstrek/linjesymbol farled – sosi-kode 1161.  
Hensynssonen for reindrift er inntegnet i henhold til temakart. Den er forskjøvet noe 
sammenlignet med tidligere temakart, men er ikke å betrakte som etablering av ny 
krysningssone. Den historiske svømmeleia er synliggjort med hensynssone. Vedr havneformål 
legger Rådmannen fram to alternative forsalg til løsninger. Dette også i henhold til FM 
innsigelse til det samme området. Se vurderinger under Fylkesmannens merknader.  
 
Vigdis Kutchera brev datert 22.03.2018:  
I forbindelse med Norconsults konsekvensutredning av Hagan steinbrudd (s.36 og s 37 i 
utredningen) skriver firmaet under «Samlet vurdering»; I trå 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. 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 at et 
høringsdokument? Kan det være andre feilvurderinger i dokumentasjonen? På kartet «Forsalg 
innlagt i kommunedelplanen» (s.37) er området BRU_F1 flyttet noe vestover Fv770 i forhold 
til avmerket området på kartfoto (s36). Kan en anta at karet på s. 37 viser rett plassering? 
Øvrige innspill i brevet var tilknyttet reguleringsplan for Hagans steinbrudd og merknader i til 
Rambølls konsekvensutredning for tiltaket. Øvrige innspill ble derfor videreformidlet til 
reguleringsplansaken. Etterspurte i brevet svar på henvendelsen.  
 
Kommentar: henvendelsen ble besvart per brev datert 10.04.18. Det er riktig at KU 
konkluderte basert på feil opplysninger. Området ligger i NGU sine kartdatabaser inne som 
et mulig fremtidig uttaksområde. Den samlede vurderingen for området endres i trå med 
innspillet. Kartutsnittet på side 36 ikke er helt sammenfallende med kartutsnitt på s. 37. Kartet på 
s. 37 viser riktig plassering. Plasseringen er hentet fra forsalg til reguleringsplan for området. 
Kartutsnittet på s. 36 viser i grovere trekk hvor et fremtidig uttaksområde er tenkt, kartet på side 
37 viser altså området mer i detalj. Forsalg til reguleringsplan for Hagan steinbrudd ble 
behandlet som et innspill til kommunedelplanen. Etter høringsperioden for kommunedelplan for 
Kolvereid har reguleringsplan for Hagan pukkverk blitt endelig vedtatt i møte 21.06.18 i sak 
51/18.  
  
Mattilsynet, brev datert 27.03.18  
Kommunen bør sikre at aktuell drikkevannstrase fra Finnehøgda til Kolvereid ikke blir berørt 
av mulige tiltak som kan komme i konflikt med traseen eller drikkevannshensynet.  
 
Kommentar/løsning: drikkevannstrassen fra Finnehøgda til Kolvereid er sikret gjennom 
grunneieravtaler. Planen legger ikke opp til tiltak som kommer i direkte konflikt med traseen. 
Ved eventuell konflikt vil det bli tatt hånd om gjennom detaljreguleringsplan og evt krav om 
flytting.  
 
Marit Livik, brev datert 17.04.18  
I forbindelse med forsalg til ny induistihavn ved FV 528 og Øyrafjellet er ikke bakareal til ei 
eventuell industrihavn drøftet. Mangel på bakareal bør også vektlegges negativt. Fremhever 
det avbøtende tiltaket som er beskrevet i KU om at ny havn ikke skal etableres før ny vei fra 
Storbjørkåsen gjennom Ranghilddalen og til Grinnavegen er etablert. Ser ingen grunn til at 
ikke underskriftskampanje vedrørende pukkverksaken i Hagan ikke skal vektlegges også i 
forsalg til kommunedelplan.  
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Stiller spørsmål ved om krav til rystelsesmålinger for å ivareta nærliggende hovedvannledning 
og høydebasseng vil bli ivaretatt i detaljplanlegging.  
Ber om en forklaring på hvorfor masseuttak i Hagan i NGU sine ressurskart er kartlagt som 
allerede i bruk. 
 
Kommentar: vedr industrihavn vises det til kommentar Fylkesmannens innspill.  
Ved 1.gangs behandling av kommunedelplan ble det vist til nevnte underskriftskampanjer 
vedr Hagan steinbrudd. Slik sett ble beslutningstakere bevisstgjort dette også ved behandling 
av kommunedelplan.  
Bestemmelsene til reguleringsplan for Hagan steinbrudd stiller krav til montering av 
rystelsessensor som er ment å sikre nærliggende høydebasseng og hovedvannledning. Utdrag 
fra bestemmelsene § 2.6; «Det skal monteres rystelsessensorer som registrer og loggfører rystelser 
ved sprengning. Eier av høydebassenget skal sette grenseverdier for tillatte rystelser, det kan settes 
strengere krav enn anbefalinger. Grenseverdier bør gjennomgås og 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. 
For forklaring vedr feil i KU vises det til kommentar til Kutcheras innspill.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, brev datert 18.04.18  
Viser til innsendt uttalelse om oppheving av planer innenfor kommunedelplan. Området 
Storbjørkåsen har blitt redusert sammenlignet med gjeldende regulering. Tilgjengelige 
ressurser innenfor planområdet øst og vest for eksisterende uttak. Grusforekomsten strekker 
seg sørover fra dagens uttaksområde. Opptatt av at planen legger til rette for utnyttelse av 
ressursen på en optimal og hensiktsmessig måte. Andre typer arealbruk som kan være til 
hinder for utnyttelse av forekomsten bør unngås og anbefaler at områdene som tas ut av 
reguleringsplanen ikke settes av til formål som hinder framtidig utnyttelse.  
Anbefaler dersom kommunen ønsker å legge til rette for framtidig utnyttelse av ressursen en 
reduksjon på boligområde BF_3. Nytt boligområde berører område tidligere avsatt til 
råstoffutvinning. Berører også østlig del av grusforekomsten og blir liggende i direkte 
tilknytning til masseuttak i drift. Anbefaler at kommunen planlegger arealbruken slik at det 
ikke utløser konflikter knyttet til drift av masseuttak og annen arealbruk. Støv og støy som 
genereres må tas med i vurderingen ved plassering av eksempelvis boliger i nærheten av 
uttak. Problemstillingen tatt inn i KU for boligområdet, men likevel tatt inn i planen. Ber om 
at det foretas ny vurdering av mulighetene for å sikre fortsatt drift ved uttaket dersom det 
legges planer for boligbebyggelse i direkte tilknytning til masseuttaket.  
 
DMF kan ikke se at Storbjørkåsen har driftskonsesjon etter mineralloven. Samlet uttak på mer 
enn 10 000 m3 samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon før drift kan starte. Søknad 
sendes DMF.  
Vedr Hagan steinbrudd; minner om krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Driftsplan for 
massetak skal godkjennes av DMF. Uheldig om reguleringsbestemmelser gis på en sånn måte 
at de binder opp drifta og avslutninga av masseuttaket. Massetak har ofte livsløp som går over 
flere tiår. Driftsplan et dynamisk verktøy som skal kunne endres i takt med løpende 
bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold.  
 
Kommentar: avklaringer rundt avgrensning av uttaksområdet inn imot lysløypetrase avklart 
gjennom parallell sak oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor 
kommunedelplan Kolvereid.  
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For areal øst for vegen anbefaler Rådmannen at boligområde BF_3 justeres til ikke å omfatte 
areal avsatt til uttaksområde i reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak. Området for 
BF_3 anbefales også ytterligere justert med bakgrunn i FMs innsigelse. Se kommentarer til 
Fylkesmannens innspill. Støv og støyvurderinger vil inngå som en del av vurderingen ved 
detaljplanlegging av området. Kartutsnitt nedenfor viser grusforekomst markert i NGUs 
ressurskart, avgrensning av B_F3 slik det forelå ved høring og utsnitt av reguleringsplan for 
Storbjørsåsen massetak.  

 

 
 
Kommunen har kontaktet DMF per telefon vedr påpekte manglende driftsplan for 
Storbjørskåsen massetak. Saken følges opp av DMF, men det må forventes at dette kan ta noe 
tid.  
Vedr Hagan Steinbrudd er påpekte forhold elementer som anses vurdert og ivaretatt gjennom 
behandling av reguleringsplan for Hagan steinbrudd.  
 
Solveig og Egil Solstad, e-post datert 25.04.18  
Vurdere potensiell konflikt med boligbygging inntil industri-/næringsareal jf. boligområde 
Nordsjøen.  
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Andre områder som bør vurderes for idrett er Wennevikjordet og Langmyra/Flasnesjordet. 
Bra at lysløypa starter på Wennevikjordet men traseen kan justeres for å gi plass til annen 
aktivitet. Bra at massetaket i Bjørkåsen er avgrenset i forhold til lyseløypetraseen. Forslag til 
pukkverk i Hagasvingen det mest kontroversielle forslaget i planen. Slik aktivitet bør være 
mulig å plassere på et mer skjerma område og ikke i innfarten til kommunesenteret. Et 
pukkverk vil ha klart større negative konsekvenser enn positive for Kolvereid som sentrum; 
spesielt støv, støy og varig skjemmende terrenginngrep. Må foretas kartlegging av 
fjellkvaliteten i kommunen for å finne områder med samme eller bedre steinkvalitet og med 
bedre beliggenhet i forhold til boligområder og beliggenhet. Det klare forsalget og anbefaling: 
areal for råstoffutvinning/pukkverk i Hagasvingen tas ut at kommunedelplanen for Kolvereid.  
 
Kommentar: det vises til KU for framtidig boligområde ved Nordsjøen. Videre 
detaljplanlegging av området vil måtte ta hensyn til områdets nærhet til næringsområde og 
gode løsninger i forhold til dette vil måtte vurderes for å begrense potensiell konflikt med 
nræingsareal..  
Vern av matjord står sentralt i planarbeidet. Andre områder for idrett er vurdert gjennom 
planarbeidet. Ut fra nærhet til skole og annen infrastruktur og potensiell konflikt med 
grustakområdet i tillegg til minst konflikt med dyrka mark er foreliggende forsalg valgt.   
Når det gjelder pukkforekomst i kommunen er det allerede gjort en del arbeid. NGU rapport 
fra 2016, «Undersøkelse av pukkressurser i Nærøy» peker på aktuelle områder med 
pukkressurser i kommunen. Konklusjonene i rapporten er foreløpig ikke tatt videre stilling til 
bortsett fra forekomsten som er vist til i Hagasvingen.  
Reguleringsplan for Hagan pukkverk ble vedtatt i etterkant av innsendt merknad.  
 
 
Sametinget, brev datert 23.04.18  
Godt fornøyd med punkt 1.7.3 i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Finner pkt 
5.9 i planbeskrivelse misvisende. Minner om at området mellom Hestdalsmyra og Vattin er 
nokså rikt på samiske kulturminner og dermed et meget interessant område fra samisk 
kulturminneståsted.  
Kommentar: innspillet tas til orientering. Planen hjemler ikke tiltak i påpekt område.   
 
Steinkjeradvokatene på vegne av Jan Olav Valan, brev datert 30.04.18  
Skeptisk til fremlagt planforslag. Har svært lite ønske om at hans eiendom i et planforslag blir 
berørt på en så stor måte som her foreslått. Pekes på at kommunen har betydelige arealer som 
er regulert, men ikke benyttet. Drift av landbrukseiendommen det viktigste for grunneier.  
Peker på at jordvernhensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Areal til stadion for 
lysløypeanlegg berører eiendom 62/242 og grusforekomst. Dette må flyttes ut fra 
eiendommen.  
Framtidig avlastingsveg i Ragnhilddalen er viktig belte for vilttrekk. Det er dårlige 
grunnforhold og svært kupert i området. Svært uønsket og ingen bedre løsning å sette 
tungtrafikken på Grinnavegen.  
For BIA_F må jordvernet tillegges svært stor betydning. Område attraktivt for vilt, ved 
planlegging av boligfelt i Kirkåsen forutsatte det at nedre areal i vest skulle være til 
jordbruksformål. For BN_F2 og BN_F3 er det skog med høy bonitet, viktig område for vilt 
synes ikke godt nok ivaretatt. Området er også for beite til rein samt dyrket mark. Ønsker ikke 
området omfattes av planen. Ved BN_F1 har kommunen sikret seg 86 dekar regulert til 
næring og industri, dette er ikke utnyttet. Berører beite for husdyr nylig ryddet for kratt og er 
svært uønsket. Pekes også her på jordvern.  
Ber om at innspill blir ivaretatt. Stiller gjerne på møte, eventuelt med advokat Anders Kjøren.  
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Kommentar: Kommunedelplanen er en plan på overordnet nivå og skal gi handlingsrom for 
byggetiltak fremover på Kolvereid. Samfunnsmessige hensyn ligger bak foreliggende 
planforslag. Vurderinger av egnede utbyggingsarealer er gjort uavhengig av 
eiendomsgrenser. Det er tidligere i planprosessen sagt at område for lysløype og stadion må 
sikres for framtida. Det foreslås derfor at området avsettes som i forsalget (GF_F1). 
Formålet hjemler ikke tiltak og er i så måte ikke til hinder for framtidig utnyttelse av 
grusforekomsten.  
Rådmannen anbefaler at område BN_F2 og BN_F3 tas ut av planforslaget. Dette for å 
imøtekomme grunneiers innspill i tillegg til Fylkesmannens innsigelse til områdene. Det er 
avsatt store arealer til formålet i mer attraktive deler av planområdet.  
Det er viktig at planen viser trase for framtidig avlastningsveg. Dette for å redusere 
tungtransporten gjennom boligområdene i sentrum. Kommunen er kjent med at 
grunnforholdene i området er utfordrende og fordyrende for etablering av vei i området, 
likefremt er det viktig å sikre traseen. Tungtrafikk langs Grinnaveien vil berøre langt færre 
enn det som er tilfellet ved dagens situasjon. I forbindelse med detaljplanlegging av veien vil 
det være behov for å vurdere mindre justeringer av traseen og grunneier vil være høringspart 
i en slik prosess. 
Område BN_F1 er attraktivt i forhold til etablering av transportkrevende varehandel med 
nærhet til Fv. 770. Allerede regulert areal til formålet nord i Leirvikmyra ligger i bakkant og 
anses mindre attraktiv. For å tiltrekke seg ønskede etableringer er det viktig at arealet 
avsettes til formålet i samsvar med planforslaget. Det vises i denne sammenheng til innsigelse 
fra Fylkesmannen. Rekkefølgebestemmelsen her vil sikra at det dyrkbare arealet i østre del 
kan ivaretas dersom det ikke er behov for hele området.  
Kommunen søkte Landbruks- og matdepartementet (LMD) om omlegging av flyttlei for rein i 
området. LMD har i brev datert 15.08.18 samtykket til at Nærøy kommune får omlegge 
reinflyttlei ved Kolvereid som skissert i tilrådning av Fylkesmannen i Nordland.  Med 
henvisning til at planen skal gi et langsiktig perspektiv på arealbruk er det viktig at areal 
foreslått avsatt til fremtidig idrettsanlegg avsettes som i forsalget. Området ligger som 
grunneier påpeker på dyrkbar mark. Det er i planprosessen sett på alternative plasseringer, 
men disse berører alle dyrka mark og synes klart mer uheldig sett ut fra jordvernhensynet, 
trafikksikkerhet og nærhet til skoler.  
 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, e-post datert 27.04.18  
MNAs mål, ønsker og retningslinjer har blitt bra ivaretatt i planforslaget. Ønsker følgende 
tillegg i bestemmelsen pkt 1.4.4 andre setning; samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan.  
 
Kommentar: planbestemmelsene revideres i samsvar med innspill.  
 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 03.05.18 (fikk utsatt høringsfrist til 05.05.18)  
Positivt at kommunen tar grep for å sikre mer oppdatert styringsdokument for framtidig 
arealbruk. Arealbehov samsvarer godt med kommunens utviklingsmuligheter. Fremmer 
innsigelse til planen med begrunnelse i manglende eller mangelfulle vurderinger, 
alternativvurderinger og bestemmelser.  
 
Landbruk 
 
Hovedinntrykket er at jordvernet er lagt til grunn som premiss i planarbeidet. Likevel kritiske 
til noen få omdisponeringer.  
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Er svært kritisk til omdisponeringen av dyrka jord som foreslått for område B_F3. kan ikke se 
at det er vurderinger som tilsier behov for et så stort område. Kan heller ikke se at det er 
vurdert alternativer til bygging på dyrka mark. Mener ut fra dette at området må reduseres til å 
ikke omfatte dyrka mark.  
På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonal jordvernpolitikk samt manglende behovs- og 
alternativvurdering, fremmes innsigelse til den delen av BF_3 som berører dyrka mark.  
Kommentar: areal som berører dyrka mark tas ut av planen. 
 
Faglig råd om at det åpnes opp for annen bruk av arealet ved Kolvereid kirke til 
parkeringsformål. Aksepterer omdisponering av dyrka areal her som er inneklemt arealet på 
3,1 daa synes å være romslig til formålet. 
Kommentar: rådmannen er enig i at 3,1 daa er romslig for parkering. Samtidig hjemler 
bestemmelsene andre firål tilknyttet Kolvereid kirke. Arealet opprettholdes. 
 
Mener i utgangspunktet at omdisponering av BN_F1 til næringsformål er uheldig, men ser at 
dette kan være en hensiktsmessig utvikling av Kolvereid. Med utgangspunkt i de store 
arealene som er avsatt i området bør det legges opp til etappevis utbygging av området for å 
sikre at det dyrkbare arealet i øst kan ivaretas dersom det ikke er behov for hele området. På 
bakgrunn av jordlova § 9, plan- og bygningslovens § 3-1, Meld. St. nr. 9 (2011-2012) 
fremmes innsigelse til BN_F1 inntil det tas inn et rekkefølgekrav som sikrer at det dyrkbare 
arealet i østre del kan ivaretas dersom det ikke er behov for hele området. 
Kommentar: i samsvar konklusjoner etter dialogmøte med Fylkesmannen innarbeides det 
rekkefølgekrav for området som sikrer at arealet i østre del kan ivaretas dersom det ikke er 
behov for hele området.  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, plan- og bygningslovens § 3-1, Meld. St. nr. 9 (2011-2012) samt 
manglende behovs- og alternativvurderinger fremmes innsigelse til næringsområdene BN_F2 
og BN_F3 i Ragnhilddalen. Storparten av arealet er grøftet og det er nedlagt betydelige 
investeringer på dette skogarealet. Arealet ligger også i direkte tilknytning til større 
sammenhengende arealet med dyrka jord, og kan ved oppdyrking drives i sammenheng med 
dette. Kan heller ikke se at det er behov for arealet.  
Kommentar: BN_F2 og BN_3 i Ragnhilddalen tas ut av planforslaget. Dette også jf. ønske fra 
grunneier og i forhold til manglende behov for næringsformål i planperioden på 12 år. 
Planforslaget avsetter areal til næringsformål som anses mer attraktivt i forhold til beliggenhet 
(nærhet til fylkesvei og eksisterende næringsarealer).  
 
På bakgrunn av jordlova § 9, nasjonale føringer for jordvernet, herunder nasjonal 
jordvernstrategi og manglende konkretiserte behov, fremmes innsigelse til BN_F4. Ved 
eventuelt konkrete utbyggingsplaner for Moen Marin vi vi være med på en avklaring av 
nødvendig areal gjennom en reguleringsprosess. Ser at det kan være vanskelig å finne andre 
alternativ til en utvidelse for denne virksomheten. Det reelle arealbehovet er ikke synliggjort i 
planmaterialet. Det er heller ingen bestemmelser som sikrer minimum utnytting av arealet. 
Kommentar: Selv om ikke Moen i dag har konkrete utbyggingsplaner i området, er det viktig at 
planen skaper forutsigbarhet for bedriften. Løsning som foreslått fra FM vil medføre at en 
framtidig planprosess i området blir mer omfattende og vil kreve planprogram. BN_F4 reduseres 
i trå med referat fra dialogmøte med fylkesmannen. Det innarbeides minimum grad av utnytting 
for området BYA=50%.  
 
Ingen innvendinger til g/s-veger som berører skog og dyrka mark, men forutsetter at inngrepet 
i dyrket mark minimeres ved detaljplanlegging av tiltaket.  
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Kommentar: tas til etterretning. Fylkesmannen vil være høringspart ved detaljplanlegging og 
løsninger for å minimere inngrep i dyrket mark vil inngå som en del av planarbeidet.  
 
Soneinndelingen er ikke juridisk bindende, men den kan likevel oppfattes som holdning for 
ønsket utbyggingsretning. Ut fra konsekvensene for jordressursene i området, er 
Fylkesmannen sterkt kritisk til avgrensningen av sone 2 hvor ca 120 daa dyrka mark inngår. 
Anmoder om at Sone 2 bør justeres slik at den går i formålsgrensen mellom 
utbyggingsområdene og LNF-områdene.  
Kommentar: rådmannen ser at soneinndelingen kan gi et feil bilde av holdningen til 
omdisponeringen av dyrket mark. Det anbefales derfor at sone 2 justeres i trå med innspillet. 
 
Ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-
BATP), jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, fremmes innsigelse til planforslaget 
inntil man for all utbygging i sone 1, uavhengig av størrelse, sikrer at en svært begrenset andel 
av utbyggingsarealet kan brukes til bakkeparkering. Det må tas inn i bestemmelser som sikrer 
god utnytting av næringsarealene. Har også faglig råd om at det innarbeides mer restriktive 
føringer for boligtetthet, utnyttelsesgrad for øvrige formål i sone 1 og parkeringsdekning.  
Kommentar: det innarbeides bestemmelse som sikrer at maksimum 35% av utbyggingsarealet 
brukes til bakkeparkering. når det gjelder boligtetthet i sentrum ønskes det ikke at planen 
legger opp til strengere føring enn foreliggende forsalg med 3 boliger pr daa.  
 
Viser til at veilederen Landbruk Pluss er erstattet av H-2401 Garden som ressurs. 
Kommentar: bestemmelsene oppdateres til å henvise til gjeldende veileder. 
 
Kommunen kan vurdere og synliggjøre at jordvern skal vektlegges ved behandling av 
dispensasjonssaker.  
Kommentar: bestemmelsene revideres i henhold til innspillet.  
 
Klima og miljø 
Under kapittel 5.9 Naturmangfold bør det sies noe om kunnskapsgrunnlaget. 
Kommentar: Det er ikke gjennomført nyere kartlegging av naturmangfold. Planbeskrivelsen 
oppdateres til å beskrive påpekt forhold.  
 
Det må kreves reguleringsplan for den nye vegen fra Bjørkåsen til Grinnavegen der det gis en 
utfyllende vurdering av konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket. Det må også vurderes 
om det er behov for ny kartlegging av naturmangfold med spesielt fokus på bekkelp og 
myrområdene som bebøres av vegtraseen. Hvis vegen kommer i konflikt med viktige 
naturmangfoldverdier kan konsekvensene være at det må vurderes justeringer av traseen. 
 
Kommentar: Veien er valgt vist i kart. Det er ikke gjort detaljerte vurderinger av trase og 
konsekvensene for tiltaket. Dette vil løses ved framtidig regulering av veien. Vurdering av 
konsekvenser for naturmangfold og justering av traseen i forhold til eventuelt viktige 
naturmangfoldverdier vil inngå som en del av fremtidig detaljplanlegging.   
 
For å synliggjøre hvilke arealer som påvirkes av masseuttak bør støysoner for det eksisterende 
masseuttaket tas inn i kommuneplankartet.  
Kommentar: bestemmelsenes pkt 1.7.2. omhandler støy; retningslinje for støy i 
arealplanleggingen (T1442/2012) skal legges til grunn ved planlegging og bygging av 
bebyggelse til støyfølsom bruk og for støyende virksomhet.  
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Det åpnes for boligbygging i et stort område inn mot masseuttaket i Storbjørkåsen. 
Masseuttak kan erfaringsmessig medføre belastning til nærområdene i form av støy, støv og 
tungtrafikk. Behovet for nye areal til boligbygging bør styres til andre områder. Hvis det 
åpnes for boligbygging her, må det i detaljplanleggingen gjennomføres en vurdering av støv 
og støy og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen. 
 
Kommentar: Arealet foreslås redusert betydelig. Areal som berører dyrket mark tas ut i 
tillegg til areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er avsatt til 
massetak. Vurdering av støv og støy vil inngå som en del av detaljplanleggingen av området.  
 
Gullprikklav er registrert i området B_F4. Det må vurderes behov for ny kartlegging av 
utbredelsen av arten, og utbygging må ikke medføre inngrep i områder der arten er registrert.  
Kommentar: Vurdering og eventuell ny kartlegging av naturmangfold i området vil inngå som 
en del av detaljregulering av området for å hindre nedbygging av viktige naturverdier.  
 
BN_F2 og BN_F3 berører vassdrag og myrområder. Myr og våtmark bør som hovedregel 
ikke bygges. I detaljplanleggingen av næringsområdet må det søkes å plassere tiltak som i 
minst mulig grad medfører at bekken legges i rør eller som fører til inngrep i myr. 
Kommentar: Områdene tas ut av planen.  
 
Stort areal i sjø er satt som framtidig havn. Kan ikke se at det er vurdert behov for ny havn 
eller diskutert alternativ lokalisering. Havneområde vil medføre store inngrep både på land og 
i sjø, og det er erfaringsmessig stor trafikk og støybelastning i nærområdene i tilknytning til 
havneområdet. Som vist i KU vil havna kunne få negativ konsekvens for flere ulike tema, 
bl.a. er Kolvereidvågen registeret som et viktig område i forhold til naturmangfold. Det 
medfølger ingen vurdering av støy i tilknytning til havna eller hvordan en utbygging til 
påvirke strømforhold og naturmangfold i sjøen. Dette er forhold som må vurderes før 
lokaliseringen fastsettes i en kommunedelplan. KU som følger planen gir en enkel vurdering 
av arealbruken ut fra et mer overordnet nivå. Det medfølger ingen detaljert beskrivelse av 
hvordan tiltaket tenkes gjennomført. Jf. Forskrift om konsekvensutredninger skal det 
utarbeides en egen konsekvensutredning for tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø. 
Jf. Vedlegg II i forskriften er bygging av havner og havneanlegg av de tiltak der det kan 
kreves konsekvensutredning om tiltaket kommer i konflikt med viktige miljøverdier. Det 
foreslåtte havneområdet SHA_F1 må tas ut av planen inntil alternativ lokalisering er vurdert 
og det er gjennomført en konsekvensutredning av det foreslåtte tiltaket.  
 
Kommentar: Konsekvensutredningen som følger kommunedelplanen tar for seg konsekvensen 
av tiltak på et overordnet nivå. Etablering av kai i området vil innebære at området må 
detaljplanlegges. Tiltaket vil som påpekt omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Og 
påpekte forhold vil inngå som en del av momentene som vil måtte vurderes i den 
sammenheng. Planbeskrivelsen har ingen konkrete vurderinger av behov for kai da dette ikke 
har kommet fram gjennom planprosessen. Rådmannen har i etterkant av høringsfristen vært i 
kontakt med Nord-Trøndelag Rørvik IKS for en beskrivelse av framtidig behov for kai i 
området. I brev datert 12.07.18 beskrives det at behov knyttet til ligge/utskipingskaier med 
skjermet tilgang trolig vil øke, uttak fra Storbjørkåsen massetak kan forventes å øke. Skal man 
slippe tungtransport gjennom Kolvereid sentrum med grus for utskiping er arealet meget 
viktig. Liggekaier for tilfeldige anløp med tungløft skip til Moen Marin har økt betraktelig det 
siste året, og kan forventes å øke.  
Beskrivelsene av behov er lite konkretisert og rådmannen anser det som mest hensiktsmessig 
at arealet tas ut av planen og at tiltaket heller vurderes når konkrete planer for tiltaket 
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foreligger. Det synes noe uheldig å avsette areal til tiltaket på nåværende tidspunkt da planer 
for området er så vidt lite konkrete. Når konkrete planer foreligger vil det være lettere å 
foreta de nødvendige utregninger og foreta vurderinger av plassering.  
Det foreslås to alternative løsninger: 
Alternativ 1: arealet for kai tas ut av planen og påpekte forhold vil inngå som en del av 
konsekvenutredning ved detaljregulering av tiltak. Innsigelsen fra Fylkesmannen vil da 
frafalles. 
 
Alternativ 2: innsigelsen knytter seg til kart avgrenset del av planen. Arealet unntas fra 
rettsvirkning. Kommunen utreder de påpekte forhold og oversender dette til Fylkesmannen 
som grunnlag for om innsigelsen kan trekkes. Utredningene som kreves vil innebære at 
kommunen leier inn ekstern bistand for å utrede de påpekte forhold.   
 
For fritidsbebyggelse tillater bestemmelsene fradeling av inntil 2 daa for eksisterende 
fritidsboliger. Bestemmelsen gir et uheldig signal i forhold til en langsiktig god utnytting av 
arealressursene. Det bør vurderes å ta dette punktet ut av planbestemmelsene.  
Kommentar: Rådmannen ser at bestemmelsen kan gi et uheldig signal i forhold til effektiv og 
god arealforvaltning. Punktet foreslås tatt ut.  
 
Støysoner for masseuttaksområder bør vises i plankartet. Forutsettes at det ved utarbeiding av 
reguleringsplan for framtidig masseuttak BRU_F1 stilles krav om støyutredning. 
Kommentar: Reguleringsplan for område BRU_F1 ble vedtatt etter at kommunedelplanen ble 
lagt ut på høring. Støyutredning inngikk som en del av utredningen i planarbeidet. Støysoner 
tilknyttet uttaksområdene er valgt å ikke vises i plankartet, men bestemmelsenes pkt 1.7.2. 
omhandler støy; retningslinje for støy i arealplanleggingen (T1442/2012) skal legges til 
grunn ved planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom bruk og for støyende 
virksomhet.  
 
Reindrift 
Det er positivt og viktig at kommunen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om at «Planarbeid 
for områdene BN_F1, BN_F2 og BN_F4 kan ikke starte opp før omlegging av flyttlei for rein 
gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og matdepartementet.» Forutsetter at denne 
bestemmelsen blir stående inntil søknad i departementet eventuelt blir godkjent. 
Kommentar: Omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er i etterkant av 
høringsperioden godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Vedtaket ble oversendt 
kommunen i brev datert 15.08.18. rekkefølgebestemmelsen tas derfor ut. Kommunen er i 
dialog med Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt for å avklare forhold rundt etablering av 
permanente gjerdeanlegg øst og vest for Kolvereid.  
 
Ber om at det også legges inn hensynssone (H520 Sone med særlige hensyn) for den delen av 
flyttleia som ikke omfattes av omlegging nord for Kolvereid jf. figur nedenfor. 
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Figur 1 Del av flyttlei som ikke omfattes av omlegging nord for Kolvereid 

Kommentar: Hensynssone for flyttlei nord for Kolvereid legges inn i henhold til figur.  
 
Mener det vil være uheldig dersom det åpnes for utbygging i den sørlige delen av B_F3 
(Furuhaugen) i området som berører flyttlei. Området er innenfor det som er markert som 
hensynssone for reindriftas flyttlei. 
Kommentar: Området reduseres til å omfatte kun en begrenset utvidelse av areal som 
allerede er avsatt til boligformål i reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak. Areal som 
berører flyttlei i sør anbefales tatt ut av planen.  
 
BN_F2 og BN_F3 er på 120 daa og vil beslaglegge beiteareal. Utbyggingen vil også medføre 
negative konsekvenser for tilgrensende beitearealer i form av unnvikelseseffekter.  
Kommentar: Se tidligere vurderinger vedr arealene. BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen.  
 
Barn og unge 
Positivt at det er satt krav til å sikre leke- og uteoppholdsareal i reguleringsplaner og 
byggesøknader. Kan med fordel også settes krav til at lekearealer skal ha lekemuligheter for 
de minste barna. Viktig at de uoffisielle lekeområdene søles ivaretatt i område- og 
detaljregulering.  
Kommentar: Det tas inn et tillegg i bestemmelsene pkt. 1.6.4 for å sikrer at lekearealer har 
lekemuligheter for de minste barna. 
 
Helse og omsorg 
Fokusområdene av betydning for helsefremming og folkehelse er godt belyst. Planen viser en 
gjennomgående vurdering av hensynet til å skape et godt bomiljø hvor folkehelseperspektivet 
er ivaretatt. I planprosessen vises det til at det har vært god medvirkning fra ulike grupper i 
befolkningen i flere omganger.  
Kommentar: Tas til orientering 
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Samfunnssikkerhet 
I kommunedelplanen er det innarbeidet avbøtende tiltak for å minimalisere risiko for større 
ulykker knyttet både til grunnforhold og trafikksikkerhet/farlig gods som enses som de 
viktigste risikoelementene.  
Kommentar: Tas til orientering 
 
 
Statens vegvesen, brev datert 07.05.18 (gitt utsatt høringsfrist til 25.05.18)  
Fremmer betinget innsigelse. Krever at byggegrense på fv 7108 settes til 15 meter. 
Tilbakemelding på soneinndeling; ønsker ikke egne bestemmelser på overordnet nivå i 
kommunedelplanen som fastlegger lavere byggegrenser enn 15 meter. Mener en 8 meters 
byggegrense til fylkesveg kan være for lite til å ivareta trafikksikkerheten. Nødvendig drifts- 
og vedlikeholdsoppgaver kan bli vanskeliggjort/dyrere. Signaliserer at en på ingen måte 
ønsker å ha en absolutt og rigid holdning til byggegrensene på Kolvereid, men mener 
detaljnivå (reguleringsplan) vil være riktig plannivå for helhetlig å kunne vurdere detaljer, 
herunder forhold som berører en lavere byggegrense enn 15 meter. Motsetter seg ikke at 
fremtidige gang-/sykkelvegforbindelser ved fv. 7108 og fv. 770 vestover synliggjøres i 
planen. Framtidig samleveg fra Storbjørkåsen vestover vist. Vegprosjektene er pr. nå ikke 
prioritert i fylkeskommunale planverk.  
Kommentar: innsigelse fra Statens vegvesen behandlet i fylkesutvalget 22.05.18. Innsigelse 
noe moderert i vedtaket. Se innspill fra Trøndelag fylkeskommune. For sone 2 endres 
byggegrensen fra Fv 7108 til 15 meter.  
 
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 22.05.18 (gitt utsatt høringsfrist til 25.05.18):  
Innspill også gitt som fylkesvegeier.  
Folkehelse  
Folkehelseperspektivet godt ivaretatt.  
 
Nærmiljø, friluftsliv  
Innlagte turdrag, idrettsanlegg sentralt i planområdet og nærhet til friluftsområder dekker 
temaet på god måte. Traseen for lysløype i forhold til grustaket ved Bjørkåsen må avklares. 
Kommentar: trase for lysløype sikret i planen. 
 
Akvakultur  
En eventuell etablering av akvakultur i Kolvereidvågen vil komme utenfor planområdet. Har 
på bakgrunn av dette ingen merknader. 
  
Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner 
Må regne med at fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk registering i nye 
utbyggingsområder som ikke er registrert. Registering kan utføres på kommunedelplannivå. 
Alle automatisk freda kulturminner bør legges inn som hensynssone (sosikode H_730), og 
knyttes til følgende bestemmelse: «Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. 
inngrep i funnen innenfor kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn 
på kulturminnet på en måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt 
tillatelse». Minner om at det med denne uttalelsen ikke har sagt seg enig i noen arealbruk som 
kan medføre inngrep i automatisk freda kulturminner, jf. kml §§ 3 og 8 fjerde ledd.  
Kommentar: Automatisk freda kulturminner innenfor planområdet legges inn med 
hensynssone (sosikode H_730) med tilknyttet bestemmelse.  
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Anbefaler at det tas inn generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø ved behov; 
«Bevaringsverdige bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og 
eldre materialbruk skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere 
dokumentert tilstand».  
Kommentar: Generell bestemmelse tas inn i bestemmelsen pkt. 1.7.3. 
 
Planfaglige merknader  
Anbefaler utbyggingsrekkefølge for de ulike områdene slik at de ikke blir klargjort før de er 
aktuelle.  
Kommentar: Det innarbeides utbyggingsrekkefølge for BN_F1. se vurderinger under 
Fylkesmannens merknader. I de øvrige områdene vurderes ikke dette om ønskelig.  
 
Anbefales å vurdere ekstra gang-/sykkelundergang for sikker kryssing av Fv 770 ved kirka. 
Dette i forbindelse med nytt boligområde ved Nordsjøen.  
Kommentar: det vurderes at  
 
Område for ny kai bør på grunn av terrengets beskaffenhet foretas vurdering av 
egnethet i detaljregulering. Det synes også noe uavklart når det gjelder behov for 
terrenginngrep, arealbehov på land og avkjøringsforholdene på fylkesveg. 
Se vurderinger under Fylkesmannens merknader/innsigelse til området.  
 
Merknadene fra høringen av KU for Hagan masseuttak bør tas inn i vurderingene mhp 
kommunedelplanen.  
Kommentar: Reguleringsplan for Hagan masseuttak er vedtatt. Arealet avsatt i 
kommunedelplan samsvarer med areal avsatt gjennom reguleringsplan for området.  
 
Samferdsel  
Fremmer innsigelse til foreslått byggegrense på 8 meter på den delen av Fv 7108 
(Bjørkåsvegen) som ligger utenfor selve sentrumsbebyggelsen. På denne strekningen må 
byggegrensen settes til 15 meter. Planbestemmelser må angi hvilke strekninger av Fv 7108 
(Bjørkåsvegen) som har hvilke byggegrenser.  
Kommentar: Byggegrense endres i samsvar med innsigelse.  
 
Kolvereid handelstandsforening, brev datert 25.05.18  
Forespørsel om å sende inn høringsinnspill kom 24 dager etter høringsfristens utløp. 
Innspillet tas til orientering.  
Basert på strategisk næringsplan Ytre Namdal må vekstambisjonene for Kolvereid være langt 
høyere enn 2-300 i løpet av de neste 20 årene. Må legges til rette for bygging av 500-800 
enheter.  
Anbefaler at deler av foreslått område BKB_F1, sentralidrettsanlegget endres til 
sentrumsformål og at idrettsanlegget flyttes til foreslått område vest for sentrum.  
Behov for godt ordnede sentrumsnære parkeringsløsninger som kan utvikles som et 
konkurransefortrinn for Kolvereid. Frigjøring av sentralidrettsanlegget til sentrumsformål vil 
gi mulighet til etablering av gode parkeringsløsninger i kombinasjon med forretning/bolig. 
Tydeliggjøre eksisterende og nye parkeringssoner og sikre enkel adkomst/trafikksikkerhet.  
Henstiller til at kommunen stiller seg velvillig til tilrettelegging og bruk av offentlige 
fasiliteter, slik at lag/foreninger gis så gode muligheter som mulig til å utvikle positive 
aktiviteter for alle.  
Kommentar: planperioden er 12 år. Planforslaget avsetter flere og store nye områder til 
boligbygging. I tillegg er det for sentrum (sone 1) åpning for boligbebyggelse i kombinasjon 
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med næringsformål. Slik sett hjemler planen bygging av langt flere boliger enn 2-300. 
Planforslaget ligger langt over SSBs befolkningsframskrivinger. Kommunen har også andre 
områder avsatt til formålet. Det vises i denne sammenheng spesielt til Marøya og Ottersøy. 
Kolvereid har også områder ferdig regulert som ikke er utbygd; Øvre Brekka, Rønningsmyra 
og Odden-Rønningen i tillegg til noen ledige tomter på Langmyra. Planforslaget innehar 
vekstambisjoner.  
Gjennom planprosessen er viktigheten av at idrettsanleggene fortsatt skal være en integrert 
del av Kolvereid sentrum fremhevet. Det refereres i denne sammenheng også til 
kommuneplanens samfunnsdel pkt 3d); «Idrettsanleggene skal være en integrert del av 
Kolvereid sentrum». Planforslaget åpner for muligheten til å endre plassering av anleggene i 
sentrum. Følgende bestemmelse er foreslått for området pkt. 2.4.3:  
Området skal nyttes til offentlige skole- og idrettsbygg, med tilhørende utearealer. 
Uteområdet skal gjennom størrelse og utforming være egna til barn og ungdoms lek og 
uteaktiviteter. 
Endring av formål til sentrumsformål vil kreve ny høring av planforslaget.  
 
 



X
6
2
2
0
0
0

X
6
2
3
0
0
0

X
6
2
4
0
0
0

X
6
2
5
0
0
0

X
6
2
6
0
0
0

X
6

2
7

0
0

0

Y7194000

Y7195000

Y7196000

Y7197000

Y7198000

Kjerkåsen

Litjbjørkneset

Stordalen

Kolvereid

kirke

Storbjørkåsen

Korsneset

Nordsjø-

bukta

Langmyra

Fiskerbyen

Storvika

Lyarhaugen

Vattin

FLYTTLEI FOR REIN

F

v

 

7

7

0

ID_2012-001

BIA_F

BN2

GF2

BRU_F1

ID_2017-012

BKB_F1

B_F3

Hagavika

Kovereidvågen

Øyrafjellet

Ragnhilddalen

Hatten

Hestdalsmyra

Trolldalen

Furuhaugen

FLYTTLEI FOR REIN

Nordre

Finnestranda

Hagan

Kjærringa

Rønningen

F

v

 

7

7

0

Leirvikmyra

Leirvika

GF

VS

VS

BOP_F2

VFR

BFT

BOP_F1

BN5

BS

B

ID_2000-001

B

BN10

B

ID_2012-002

VFR

BN6

BN1

BN4

BN3

BN_F1 A2

BN7

B

B_F1

BOP6

BS_F

VS

BN_F2

BOP3

BOP4

BN9

B

B

B

BOP5

B

B

BOP2

BOP1

SHA

B

B_F4

B_F5

VFFFN

VFFFN

H520

Hensyn reindrift

BN8

BKB2

BKB1

GDT

GF

B_F2

ID_2008-001

ID_1987-001

BRU

BGU

ID_2004-002

ID_2013-001

ID_2014-001

ID_2017-002

ST_F1

ID_2002-002

ID_1998-001

BOP7

BGU

ID_1999-001

GF_F1

BFR1

BN_F1 A1

H730

H730

H730

H730

H730

H730

H730

H730

H730

H730

H730

ID_2018-008

H520

Hensyn reindrift

H520

Hensyn reindrift

S

k

i
p

s

l
e

d

Nærøy kommune

Tegnforklaring

Kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030

Nåværende Framtidig

Kommuneplaner PBL 2008

§11-7. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse (1110)

B B_F

Fritidsbebyggelse (1120)

BFR

Sentrumsformål (1130)

BS

BS_F

Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)

BOP BOP_F

Fritids- og turistformål (1170)

BFT

Råstoffutvinning (1200)

BRU

BRU_F

NæringsbebyggelseNæringsvirksomhet (1300)

BN

BN_F

Idrettsanlegg (1400) BIA_F

Grav- og urnelund (1700)

BGU

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)

BKB

BKB_F

§11-7. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk

infrastruktur

Samleveg (1124)

Adkomstveg (1125)

Gang/sykkelveg (1130)

Gangveg (1132)

Turvegtrase (1140)

Skipsled (1161)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Kommunalteknisk

anlegg) (2001)

S_F

Veg (2010)

SV

Havn (2040)

SHA

§11-7. Nr. 3 - Grønnstruktur

Turdrag (3030)

GTD

Friområde (3040)

GF

GF_F

§11-7. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål

samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens

ressursgrunnlag (5100)

L

§11-7. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001)

V

Småbåthavn (6230)

VS

Friluftsområde (6700)

VFR

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende

strandsone (6800)

VKA

§11-8 - Hensynssoner

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (370) H370_

Hensyn reindrift (520) H520_

Båndlegging etter lov om kulturminner (730)

Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (910)

1998-001

Linjesymbol

Planens begrensning

Arealgrense

Grense for faresone

Grense for angitt hensynssone

Grense for båndleggingssone

Grense for detaljeringssone

Grense for båndleggingssone

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:
Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse 5 m

1:10 000 (A1)

NN2000

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

18.01.2018

FKB Statens kartverk/Geovekst

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende planbestemmelser og
retningslinjer

Dato Revisjon
Dato Revisjon

PSG1

Kommunedelplan for Kolvereid

Nærøy kommune

5051_2018-001

Nærøy
kommune

PS 85/18 31.08.2018

10.09.2018

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra 01.03.18 til  30.04.18
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

10.09.2018 Revidert etter 2. gangs behandling
16.02.2018 Revidert etter 1. gangs behandling

Kommunestyret sitt vedtak

06.02.2018
14.12.2012

PS 11/18

Oppstartsmøte.............

Eiendomsgrenser fra DEK - i grunnkart

Kongensgate 27

7713 STEINKJER

AutoCAD SHX Text
Sone 1 Sone 2 Sone 3



1 
 

   Nærøy kommune 

  

  

  

  

Kommunedelplan Kolvereid sentrum 

Planbestemmelser og retningslinjer,   

 
Vedtatt av Nærøy kommunestyre i møte den XX.XX.201X, sak nr. XX/XX 
  

Høringsversjon datert 27.02.2018 
Revidering:  

 revidert jf. vedtak utvalg for drift og utvikling 06.02.18, PS 11/18 

 revidert jf. vedtak utvalg for drift og utvikling 31.08.18, PS 85/18 

  

  

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
Kommunedelplanen for Kolvereid sentrum består av følgende dokumenter som må sees i 
sammenheng:  

 Plankartet – datert 23.01.2018 

 Bestemmelser og retningslinjer – datert 26.01.2018 (dette dokumentet) med følgende 
vedlegg: 

-  Vedlegg A: Sonekart 
-  Vedlegg B: Eldre reguleringsplaner som oppheves 

 Planbeskrivelse – datert 26.01.2018 

 Konsekvensutredning inkl. ROS-analyse – datert 23.01.2018 
 

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealplaner og tiltak. De juridisk bindende bestem-
melsene fremgår av de enkelte bestemmelsene i dette dokumentet som hovedtekst i punkter. 
 
Utfyllende retningslinjer er inntrukket og vist med kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. 
Retningslinjene gir ikke direkte hjemmelsgrunnlag for vedtak. Innholdet er likevel viktig for at 
kommunestyret og forventninger til arealforvaltningen utdypes. Retningslinjene skal legges til grunn for 
arealplanlegging og ved søknad om tiltak, og vil i mange sammenhenger bli innarbeidet med 
rettsvirkning i etterfølgende reguleringsplaner. 
 
Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen forklarer og utfyller plankart, bestemmelser og ret-
ningslinjer. 
 
Det henvises i bestemmelser og retningslinjer til dokumenter (veiledere, statlige retningslinjer o.l.) som 
over tid kan bli erstattet. Her skal som hovedregel alltid nyeste utgave legges til grunn. 
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1         GENERELLE BESTEMMELSER 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med plangrense på plankartet. 

1.1  Forhold til andre planer 
1.1.1 Eldre planer 

Kommunedelplanen erstatter tidligere kommunedelplan for Kolvereid sentrum vedtatt av kom-
munestyret 17.11.1988. Planen opphever også 25 eldre reguleringsplaner. Disse er listet opp i 
vedlegg B. 

  

1.1.2 Reguleringsplaner som skal gjelde foran 

Eldre reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist med hensynsone på plankartet (hori-
sontal skravur) og opplistet i tabell under bestemmelsenes punkt 7.3. Reguleringsplaner 
markert med hensynsone på plankartet og reguleringsplaner som blir vedtatt etter kommune-
delplanen, gjelder foran arealbruk og bestemmelser i kommunedelplanen. For eventuelle tema 
som ikke er behandlet i reguleringsplanene gjelder kommunedelplanens bestemmelser og 
retningslinjer. 

  

1.2 Plankrav (§ 11-9 nr. 1) 

Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl § 1-6) innenfor områder for bebyggelse og 
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grønnstruktur (pbl §11-7, nr.1, 2 og 
3), og fradeling til slike formål kan ikke gis før området inngår i reguleringsplan. 
 

For hvert område for framtidig boligbebyggelse skal det utarbeides samlet reguleringsplan.  
 

Følgende tiltak omfattes ikke av plankravet dersom de er i samsvar med arealformål og 
bestemmelser i denne plan: 

 BOP_F1 

 Hovedombygging/ bruksendring av eksisterende bebyggelse inntil 500 m2 BRA 

 Tiltak innenfor nåværende byggeområde som omfatter: 
o Nybygg inntil 500 m2 BYA og/eller 4 boenheter, men gesims- og mønehøyde 

som ikke er høyere enn eksisterende bebyggelse på tomta og ikke er en 
etappe av et større utbyggingstiltak 

o Installasjoner og bygninger som er del av tekniske anlegg som vann-, avløps- 
og energianlegg. 

o Gjenoppbygging etter brann- eller naturskade. 
 

1.3 Innholdet i utbyggingsavtaler (§ 11-9 nr. 2) 

Utbyggingsavtaler kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtaler for nye utbyg-
gingsområder skal sikre kvalitet, framdrift og finansiering av nødvendig infrastruktur, 
tilstrekkelig parkerings- og uteoppholdsarealer m.v. Behov for, og innhold i en evt. 
utbyggingsavtale med kommunen skal avklares på oppstartsmøte eller forhåndskonferanse. 
 

Utbyggingsavtale skal inngås for boligbygging der det ikke skaffes tilstrekkelig 
uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det skal i stedet avtales bidrag til 
opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet 
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innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Krav til uteopphold skal sikres i 
reguleringsbestemmelser.   

  

1.4 Krav ang. teknisk infrastruktur (§ 11-9 nr. 3)  
1.4.1 Tilknytning til offentlig avløpsnett 

Retningslinje: Alle nye bygg med innlagt vannforsyning skal tilknyttes godkjent 

avløpsløsning, iht. plan- og bygningslovens § 27-2. Føringer for håndtering av 

overvann er gitt i punkt 1.7.5. 

  

1.4.2 Energi og miljø 

Ved nybygging eller rehabilitering av bygg med behov for oppvarming over 500 m2 BRA skal 
det legges til rette for vannbåren varmesystem. 

 
Retningslinje: Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om å legge til rette for miljø- 
og klimavennlige energiløsninger. Tilknytning til eventuelt nær-/ fjernvarmeanlegg skal 
avklares i reguleringsplan. Ved utarbeidelse av reguleringsplan bør det framgå av 
planbeskrivelsen hvordan krav til løsninger for energiforsyning i byggteknisk forskrift er 
tenkt fulgt opp. 

  

1.4.3 Transportkrevende virksomheter 

Nyetablering av virksomheter som skaper tungtransport bør lokaliseres til områder med god 
og trafikksikker tilgjengelighet til overordnet infrastruktur. 

 
Retningslinje: Skjemmende utelagring skal unngås eller skjermes med vegetasjon 

eller gjerde. Ved etablering av næringsvirksomhet (forretning, kontor, tjenesteyting 

o.l.) skal det legges til rette for trafikksikker og effektiv varelevering, primært på egen 

grunn. Varelevering med adkomst og manøvreringsareal for aktuelt kjøretøy bør vises 

på kart i forbindelse med planforslag og ved søknad om tiltak. 

 

  

1.4.4 Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 

For alle nye utbygginger av næringsareal skal det avsettes tilstrekkelig areal til renovasjon. 
For alle nye utbygginger av boligareal skal felles renovasjonsløsning søkes tilrettelagt, samt 
utarbeide en renovasjonsteknisk plan. 

 
Ved planlegging av leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal felles løsning benyttes, 
dersom tilfredsstillende gangavstand og tilgjengelighet kan oppnås. Nedgravde avfalls-
løsninger med adkomst skal være universelt utformet. 

 
Retningslinje: Innenfor sentrumssonen (sone 1), og i områder med publikumsrettet 
virksomhet bør det tilstrebes nedgravde oppsamlingsløsninger/ returpunkt for 
næringsavfall og husholdningsavfall. Der nedgravd løsning ikke er mulig bør 
avfallsbeholder lokaliseres slik at innsyn begrenses fra offentlig gate/plass, og slik at 
den ikke blir skjemmende eller til sjenanse for omgivelsene. 

1.5 Rekkefølgekrav (§ 11-9 nr. 4) 
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1.5.1   Tekniske anlegg 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke ny bebyggelse tas i bruk før nødvendige 
tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning og kommunikasjon (adkomstveg, gang- og 
sykkelveg, parkering) er ferdigstilt. 

  

1.5.2   Fellesareal 

Fellesareal for lek og uteopphold skal ferdigstilles med utstyr (benker, lekeapparat) før ferdig-
attest for tilhørende boliger kan gis. 

  

1.5.3   Utbyggingsrekkefølge 

Næringsområdene BN_F2 og BN_F3 kan ikke tas i bruk før ny samleveg fra Storbjørkåsen via 
Ragnhilddalen til fylkesveg 770 er etablert. 
 

 

Planarbeid for områdene BN_F1, BN_F2 og B_F4 kan ikke starte opp før omlegging av 
flyttelei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og matdepartementet.  
 
For område BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes. 

 

1.6 Rammebestemmelser for utbygging (§ 11-9 nr. 5) 
1.6.1 Byggegrenser 

Vann - og avløpsanlegg 
Bygninger skal ikke oppføres nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 5 meter. 
Ansvarlig kommunal driftsavdeling kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til plassering nærmere 
ledningstraseen. 
 
Veger, gang- og sykkelveger (byggegrense målt fra senterlinje) 
Med mindre annet er angitt i gjeldende reguleringsplaner gjelder følgende bestemmelser for 
byggegrense mot veg: 
 
Sone 1 - sentrum: 

-    20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
-    8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528. 
-    Mot kommunal eller privat veg kan bebyggelsen lokaliseres med veggliv/ fasade 

inntil fortau, for å oppnå og forsterke bymessige gaterom. 
-  Maks 35 % BYA kan brukes til bakkeparkering 
 
Retningslinje: Plassering av bygg inntil fortau bør ses i sammenheng med eksisterende 
bebyggelsesstruktur. I gater med bl.a. publikumsrettet virksomhet bør oppdeling av 
fortau i veggsone, ferdselssone, møbleringssone og kantsteinssone vurderes. Likeledes 
evt. behov for «kantsteinparkering». 

 
Sone 2 - boligfeltene: 

-    20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
-    8 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 7108 og 8 m fra kommunale veger. 

 
Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 

-    50 20 m fra fylkesveg 770 



6 
 

-    15 m fra fylkesveg 528 7108 og kommunale veger. 
  

Innenfor hele planområdet kan frittstående garasjer/ uthus på inntil 50 m2 BYA/BRA plasseres 
med portvegg min. 5,0 m og sidevegg min. 2,0 m fra vegkant mot kommunal veg eller 
kommunal gang-/ sykkelveg. 
Byggegrenser mot sjø og vassdrag: 
Generell byggegrense mot sjø er 100 m i henhold til plan- og bygningsloven § 1-8. 
 
I arealer angitt som byggeområder i plankartet gjelder formålsgrensen som byggegrense mot 
sjø og vassdrag. Evt. ny bebyggelse kan likevel ikke plasseres nærmere sjø/ vassdrag enn 
eksisterende bebyggelse. 
 
Mot elver, bekker og innsjøer som er vannførende hele året ved normale nedbørsmengder er 
det byggegrense på 50 m. I soner med byggegrenser mot vassdrag gjelder bestemmelsene 
om tiltak i plan- og bygningsloven § 1-8 tilsvarende som mot sjø. 

 

1.6.2 Utnyttelsesgrad og høyde 

Veileder "Grad av utnytting» H2300-B" Legges til grunn ved arealberegning og fastsetting av 
høyder, så fremt noe annet ikke er angitt.  
 
Byggehøyder måles fra gjennomsnittlig planert terrenghøyde rundt bygget, der ikke annet er 
angitt jf. Byggteknisk forskrift veileder  
 
Der ikke annet er spesifisert for de enkelte byggeområdene gjelder følgende krav til 
byggehøyde og utnyttelsesgrad: 

 

 Tomter kan bebygges med inntil 40 %-BYA og 8,0 m mønehøyde målt til gjennomsnittlig 
planert terreng, gesims 

 

1.6.3 Universell utforming 

Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av bebyggelse og utomhusarealer skal det 
tilstrebes god tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming og redegjøres for dette. 
Prinsippene for universell utforming skal til enhver tid følge gjeldende krav. Det skal særlig 
legges vekt på å sikre universell utforming i områder og bygninger/ anlegg som er offentlig 
tilgjengelige og universelt utformet sammenknytning mellom disse. 

 
Retningslinje: Universell utforming innebærer at hovedløsningen i de fysiske 
forholdene skal kunne benyttes av flest mulig, inkludert brukere med nedsatt 
funksjonsevne. 

  

1.6.4 Leke- og uteoppholdsareal 

I reguleringsplaner og byggesøknad skal det dokumenteres at det på egen tomt, fellesområde 
eller offentlig friområde sikres tilstrekkelig egnet leke- og uteoppholdsarealer. Følgende krav 
gjelder: 
 
Sone 1: 

- Minimum 15 m2 per boenhet hvorav samlet areal må være minimum 50 m2. Avstand 

mellom bolig og leke-/uteoppholdsareal kan maksimalt være 200 m gåavstand. Minst 

50 % av felles lekeareal skal være på bakkenivå. Felles takterrasse på minst 150 m2 

kan medregnes. 

  

Sone 2 og 3: 
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-    Minimum 50 m2 per boenhet. Areal på egen terrasse/ veranda/ balkong medregnes 
ikke. 

 
Leke- og uteoppholdsarealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter 
for de minste barna, være trafikksikre og være sikret mot støy, luftforurensning og annen 
helsefare. 
 
Minst 50% av felles leke- og uteoppholdsareal skal være solbelyst kl. 15. 00 vårjevndøgn. 

Retningslinje: Det bør opparbeides flate egnet for ballspill (ca. 2 daa) pr. ca. 50 
boenhet. 
Ved eventuell omdisponering av areal som i planer er avsatt eller regulert til felles 
uteoppholdsareal eller friområde og er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdige erstatningsareal. Områder som er spesielt egnet for eller tilrettelagt for barn 
og unges fritidsaktiviteter, skal vurderes strengt i forbindelse med omdisponering av 
areal. 

 

  

1.6.5 Parkering 

I reguleringsplaner eller søknader om tillatelse skal det dokumenteres at det på eget område 
eller fellesområde kan avsettes parkeringsplasser og manøvreringsareal som dekker følgende 
krav: 

 

Type bebyggelse Bilplasser Sykkelplasser 

Boliger    

Enebolig og tomannsbolig 2,0 pr. boenhet 2,0 pr. 
boenhet 

Bolig/ leilighetsbygg med mer enn 3 
enheter i sone 2 og 3 

1,5 pr. boenhet 2,0 pr. 
boenhet 

Bolig/ leilighetsbygg med mer enn 3 
enheter i sone 1 

1,2 pr. boenhet 2,0 pr. 
boenhet 

Hybel i sone 2 og 3 1,0 pr. boenhet 1,0 pr. 
boenhet 

Hybel i sone 1 0,5 pr. boenhet 1,0 pr. 
boenhet 

Forretning 1,0 pr. 50 m2 
BRA 

2,0 pr. 50 m2 

Kontor 1,0 pr. 100 m2 
BRA 

0,5 pr. årsverk 

  
For andre virksomheter enn bolig, kontor og forretning gjelder følgende retningslinjer: 

Type bebyggelse  Bilplasser Sykkelplasser 

Industri, verksted, 
lager 

Per 100 m2 0,3-0,8 0,2-0,5 

Plasskrevende handel Per. 100 m2 0,5-1,5 0,3-0,6 

Barnehage Pr. barn 0,2-0,5 0,1-0,3 

Skole Pr. årsverk 0,2-0,6 1-5 

Sykeheim etc. Pr. seng 0,3-0,5 0,1-0,2 

Forsamlingslokale Pr. sete 0,1-0,3 0,1-0,2 

Idrettsanlegg Pr. tilskuer 0,1-0,3 0,1-0,2 

Restaurant/kafe Pr. sete 0,1-0,3 0,1-0,2 

Kino, teater Pr. sete 0,1-0,3 0,1-0,2 

Hotell Pr. rom 0,3-0,8 0,1-0,2 
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Parkeringskravet bestemmes vanligvis gjennom reguleringsplan og skal ligge innenfor gitte 
intervaller. 
 
Ved beregning av parkeringsdekning i forhold til BRA i bebyggelsen skal det for etasjehøyde 
over 3 m ikke regnes BRA for tenkte plan. 
 
For overflateparkering legges 18m2 BRA til grunn som parkeringsareal. 
  

Retningslinjer: minimum 5 % av parkeringsplasser i felles og offentlig 
parkeringsanlegg bør tilrettelegges for brukere med nedsatt bevegelsesevne. 

 
Minimum 10 % av parkeringsplassene ved nye bolig- og næringsbygg 
(forretning, kontor, industri, tjenesteyting o.l.) bør ha ladestasjon for elbil. Dette 
gjelder boligbygg utover 10 boenheter og næringsbygg utover 1000 m2 BRA. 
 
I leilighetsbygg bør minst 30 % av de tilgjengelige boenhetene sikres 
oppstillingsplass for rullestoler, rullatorer og permobiler, fortrinnsvis under tak 
og med mulighet for opplading. Oppstillingsplassene må ikke være til hinder 
for fri passasje i gangareal og rømningsveg. 

 
 

 
Ved nybygging og omforming (transformasjon) i sentrum (sone 1) for mer enn 10 boenheter 
og næringsbygg (forretning, kontor, tjenesteyting) større enn 800 m2 BRA skal nye 
parkeringsløsninger etableres under bakken eller i parkeringshus.  

 
Retningslinje: For mindre prosjekter bør det også vurderes parkeringskjeller.  

 

 

1.6.6 Frikjøp av parkeringsplasser 

Kommunen kan for tiltak i sone 1 samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen 
grunn eller fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av 
offentlig parkeringsanlegg. 

  

1.6.7 Skilt og reklame 

Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere 
med bygningen og miljøet for øvrig. Den skal plasseres på veggflaten, og det tillates ikke plas-
sering på tak, møne eller over gesims. Blinkende eller bevegelige skilt/ reklameinnretning 
tillates ikke. 
 
Der det er flere virksomheter med samme inngang skal det være et felles ensartet skilt. 
 
Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter og plasseres minst 2,5 meter over 
bakkenivå. 
 
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til 
omgivelsene eller for trafikken. Innretning som antas å medføre fare kan kreves fjernet ved 
pålegg fra kommunen. Løsfotreklame skal ikke oppføres i offentlig regulert vegareal (veg, 
fortau, rabatt) så fremt de ikke er godkjent i egen gatebruksplan/situasjonsplan.  

  

1.7 Estetikk, miljø og sikkerhet (§ 11-9 nr. 6) 
1.7.1 Estetikk 
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Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske 
skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både 
for tiltaket i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

 
Ved nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal det legges vekt på at ny 
bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til veg, gate, plass, og i 
forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk, farger m.v. 
 
Tiltak i naturomgivelser skal søkes lagt naturlig inn i terrenget for å unngå plassering i silhuett 
og at de blir for fremtredende i landskapet. Tiltak skal unngås plassert eksponert på odder og 
nes. 
 
I alle plan- og byggesaker skal det inngå redegjørelse for tiltakets estetiske sider, både ift. seg 
selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. Kommunen kan kreve at dette dokumenteres gjennom 
illustrasjoner (f.eks. fotomontasje, utomhusplan, snitt, fasadetegninger o.l.), modell eller 3D av 
planlagt bebyggelse. 

  

1.7.2 Støy og annen forurensning 

Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012) skal legges til grunn ved 
planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom bruk (boliger, fritidsboliger, helse-
institusjoner, skoler og barnehager) og for støyende virksomhet. For innendørs støynivå 
gjelder teknisk forskrift og forskrift om grenseverdier for støy. 

 
Luftkvalitet 
Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. Miljø-
verndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. 

 
Forurenset grunn 
Før det foretas inngrep i form av graving eller fylling, skal det avklares hvorvidt det kan 
foreligge jordforurensning i planområdet. Evt. grunnforurensning skal behandles etter 
forurensningsloven/forurensningsforskriften. 

  

1.7.3 Kulturminner 

I forbindelse med regulering og søknader om tiltak skal det avklares om tiltaket kommer i 
konflikt med automatiske fredede kulturminner. Tilgjengelige databaser som Riksantikvarens 
base Askeladden skal sjekkes for oppdatert kart over kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Bevaringsverdige bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre 
materialbruk skal bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert 
tilstand.  

 
Uregistrerte, automatisk fredede kulturminner (kulturminneloven § 4) som oppdages under 
arbeid skal meldes til kulturminnemyndigheten, og arbeider skal stanses, jf. §1-8 i 
kulturminneloven. Dette gjelder også for samiske kulturminner og eventuelle kulturminner 
under vann. 

 
Retningslinje:  
Aktuelle myndigheter for kulturminner er: 
-    Ordinære kulturminner; Trøndelag fylkeskommune 
-    Samiske kulturminner; Sametinget 
-    Kulturminner under vann; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim 
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Kulturminner fra før reformasjonen i 1537, inkl. samiske kulturminner eldre enn 100 år 
og marine kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. 

  

1.7.4 Natur, landskap og grønnstruktur 

Nye reguleringsplaner og søknader om tiltak skal vurderes opp mot bestemmelsene i natur-
mangfoldloven § 7 og kontrolleres opp mot oppdaterte registre og temakart som omhandler 
sårbare arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold. 

 
Hensynet til naturmangfoldet skal avveies mot andre samfunnsinteresser, jf. veileder til natur-
mangfoldloven kapittel II samt forskrift om utvalgte naturtyper med veileder. 

 
Retningslinje: Det skal tas hensyn til terreng og naturlige elementer. Det er et 
overordna mål å ta vare på viktige sentrumsnære naturområdet, kulturlandskapet, 
samt strandsonen, elver og bekkedrag med naturlige kantsoner. 

 
Skjemmende skjæringer/ fyllinger og store terrenginngrep skal unngås. 

 
Uheldige silhuettvirkninger skal unngås. 

 
Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. 

 
Arter som er «svartelistet» som fremmede arter i Artsdatabankens «Fremmede arter i 
Norge med Norsk svarteliste 2012» bør unngås i grønnstrukturen. Allergifremkallende 
vekster bør ikke plantes nærmere bebyggelse og universelt utformede 
uteoppholdsrom enn 100 m. Samtidig bør duftsterke planter konsentreres på noen 
punkter i uteområdet. 

  

1.7.5 Sikkerhet mot naturskade 

Ny bebyggelse skal plasseres slik at den tilfredsstiller sikkerhetskrav i forhold til flom- og 
rasfare. Sikkerhetskrav går fram av plan- og bygningslovens § 28-1 og byggteknisk forskrift 
TEK17 kap. 7 med veiledning. 

 
Flom og overvann 
For tiltak som kan være flomutsatt skal det gjennomføres flom og vannlinjeberegning i tråd 
med NVE’s retningslinjer. Nye bygninger og anlegg skal utformes og plasseres slik at naturlige 
flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. 
 
Planlegging og utbygging skal utføres slik at bygg og anlegg ikke tar skade av høy vannstand 
(stormflo). Ny bebyggelse skal ikke anlegges med lavere golvnivå enn kote +3 m.o.h. 
(NN2000). For naust skal delen av naustet som ligger under kote +3 ha materialbruk og 
bygningsfysikk som tåler og legger til rette for tørking etter at bygningsmassen har vært utsatt 
for fukt. Eventuelle tekniske installasjoner og føringer må etableres over kote +3. 
 
Ved nye reguleringsplaner innenfor planområdet skal det redegjøres for håndtering av 
overvann og flomveger. 

 
Rasfare 
Innenfor areal med registrert kvikkleire, eller andre områder med marine avsetninger der en 
har grunn til å tro at kvikkleire kan forekomme skal det foreligge en geoteknisk vurdering før 
tiltak kan settes i gang. Ved tiltak i områder med potensiell stein- eller snøskredfare skal det 
foreligge en ingeniørgeologisk vurdering før tiltak settes i gang. 
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1.8 Forhold som skal avklares i videre planarbeid (§ 11-9 nr. 8) 
1.8.1 Generelle utredningskrav 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal Miljødirektoratets sjekkliste for planbeskrivelse 
legges til grunn for planbeskrivelse med evt. konsekvensutredning. For reguleringsplaner og 
tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredningen 
omfatte relevante rammer gitt i Vedlegg IV i forskrift om konsekvensutredninger. 

  

1.8.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Risiko- og sårbarhetsanalyser om relevante forhold skal gjennomføres, iht. PBL § 4-3, ved ut-
arbeidelse av planer for utbygging. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin 
veileder skal legges til grunn. 

  

1.8.3 Trafikksikkerhet 

Hensynet til trafikksikkerhet skal ivaretas i alle utbyggingsplaner. Boligområder skal ha trafikk-
sikker adkomst til skole og nærfriluftsområder. Det skal tas spesielt hensyn til, og tilrettelegges 
for, trafikksikre og attraktive snarveger/ gang- og sykkelforbindelser til leke- og aktivitets-
områder. 

  

1.8.4 Elektromagnetiske felt 

Alle tiltak skal planlegges slik at negative helsevirkninger av elektromagnetiske felt unngås i 
størst mulig grad. 
Statens stråleverns veileder «Bolig nær høyspentanlegg» skal legges til grunn for detalj-
planlegging. 

  

1.8.5 Barn og unge i planleggingen 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for reguleringsplaner. 
Konsekvensene for barn og unges oppvekstmiljø skal beskrives og vurderes særskilt. Plan-
prosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn og unge som part blir 
ivaretatt. 

  

1.8.6 Folkehelse 

Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. Virkemidler for å fremme folkehelsen 
vil bl.a. være å tilrettelegge for gående og syklende, sikre tilgang til grøntarealer og 
tilrettelegge for fysisk aktivitet. Reguleringsplan skal redegjøre for virkninger for folkehelse i 
planområdet og i influensområder. «Folkehelse og kommuneplanlegging - Moment og tipsliste, 
IS-0333» (Helsedirektoratet, 2011) skal legges til grunn. 

  

1.8.7 Kriminalitetsforebygging 

Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres. KRÅD´s 
veileder «Tryggere nærmiljøer» skal legges til grunn for planarbeidet. 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 11-7 NR.1) 
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Gjelder generelt for all bebyggelse innenfor planområdet hvor ikke reguleringsplan eller 
særskilte bestemmelser gjelder foran 

  

2.1 Boligbebyggelse 

Generelle krav til utnytting, byggehøyde og takform gjelder for eldre boligområder uten gyldig 
reguleringsplan. For nye boligområder med plankrav vil disse forholdene avklares i ny eller 
eksisterende plan. 

  

2.1.1 Utnyttelsesgrad 

For utbygging som ikke berøres av gjeldende reguleringsplan eller plankrav gjelder følgende: 
 
Sone 1:  

o Minimum 3 boenheter per dekar 
 
Sone 2: 

o Enebolig/enebolig med sekundærleilighet. Maks 40 %-BYA. 
o Flermannsbolig med inntil 4 boenheter. Maks 50 % BYA 
o Rekke-/kjedehus og leilighetsbygg med mer enn fire boenheter: Maks 65 %-BYA. 

  
Sone 3: 

o Maks bebygd areal = 300 m2-BYA. 
  
Områdene B_F1, B_F3, B_F4, B_F5 kan benyttes til eneboliger, flermannsboliger/ 
leilighetsbygg. 
  
Område B_F2 skal benyttes til leilighetsbygg med minimum 4 boenheter per dekar. 

 
Frittliggende garasje/ uthus kan innen alle sonene oppføres med maksimalt bebygd areal 
(BYA) = 50 m2. Fellesgarasjer for flere boenheter tillates med større areal forutsatt at en 
holder seg innenfor tillatt tomteutnytting. 

  

2.1.2 Høyde 

Boligbebyggelse med skråtak (over 6 grader fall), med unntak av pulttak, kan oppføres med 
maksimal gesimshøyde på 6,0 m og maksimal mønehøyde på 8,0 m målt til gjennomsnittlig 
planert terreng. Der dette er i samsvar med estetiske bestemmelser og retningslinjer 
(harmonerer med eksisterende bebyggelse). 

 
Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 m 
over gjennomsnittlig planert terreng. Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan 
tillates uavhengig av maksimal gesimshøyde. Der dette er i samsvar med estetiske 
bestemmelser og retningslinjer (harmonerer med eksisterende bebyggelse). 

 
Garasje/ uthus med skråtak (over 6 grader fall), med unntak av pulttak, kan ha maksimal 
gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter målt til gjennomsnittlig 
planert terreng. Med pulttak eller flatt tak kan maks gesimshøyde være 4,5 meter. 

  

2.1.3 Takform/ byggeskikk 

Bygninger skal ha takform (møneretning, takvinkel, takfallretning) som er tilpasset 
naboskapets bygninger. 



13 
 

 
I områder med eneboligbebyggelse skal ny bebyggelse plasseres og utformes slik at strøkets 
karakter med frittliggende bygninger opprettholdes. 

  

2.1.4 Tilpasning terreng 

Boligområde B_F1 ligger i bratt terreng. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan skal nye 
veger og tomter legges slik at man unngår store skjæringer og fyllinger. 
 
Boligområde B_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for området skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  

2.1.5 Mangfold av boligtilbud 

Retningslinje: Det bør innenfor planområdet legges til rette for en variasjon av 
boligtyper og leilighetsstørrelser. 

  

2.1.6 Tilgjengelig boenhet 

Ved nye reguleringsplaner for boligbebyggelse innenfor sone 1 skal min. 30% av boligene ha 
tilgjengelig boenhet. 

 
Retningslinje: Områder innen sone 1 og sone 2 som på grunn av nærhet til 
sentrumsfunksjoner og topografi/ fremkommelighet er spesielt egnet for 
tilgjengelige boenheter bør ha høyest mulig andel. En tilgjengelig boenhet skal 
ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes 
stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 

  

2.2 Fritidsbebyggelse 

Det tillates ikke nye fritidsboliger innenfor planområdet. Eksisterende godkjent 
fritidsbebyggelse kan fornyes og utvides innenfor rammene av følgende bestemmelser: 

2.2.1   Fritidsboliger 

Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa.  
 
Fritidstomter kan bebygges med inntil 200 m2-BYA.  
 
Maksimal gesims- og mønehøyde på henholdsvis 4,0 og 6,0 meter målt til gjennomsnittlig 
planert terreng.  
 
Er det vei frem til fritidsboligen skal det avsettes minst 1 parkeringsplass som inngår i bereg-
ningsgrunnlaget. 

 

2.2.2   Naust 

For BFR-1 Litjbjørkneset gjelder følgende bestemmelse: 
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Naust skal bygges i rekke med maks avstand 1,5 meter. Mønehøyde skal ikke overstige 3,5 
meter. Naust tillates ikke større enn 40m2.  

 

Tomter til eksisterende naust tillates fradelt inntil 0,25 daa. 
 

Naust skal ha tradisjonell byggestil med saltak med mellom 20 og 45 grader. Maksimal 
gesims- og mønehøyde for naust skal ikke overstige henholdsvis 3,0 og 5,0 meter målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Naust tillates ikke større enn 40 m2 – BYA. 

  

2.3 Sentrumsformål 
2.3.1 Formål 

Området vist som sentrumsformål på plankartet er det primære handelssentrumet i Kolvereid. 
Innenfor arealkategorien «sentrumsformål» er det tillatt med utbygging til følgende formål: 
boligbebyggelse, forretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, hotell/ overnatting og 
bevertning, herunder nødvendige grønt- og trafikkarealer til bebyggelsen. 
 
Det tillates ikke boliger i 1.etg mot Sentrumsgata. Det tillates heller ikke høye, lukkede 
sokkeletasjer (f.eks. høy garasjekjeller) i fasaden mot Sentrumsgata. 

 
Retningslinje: Plasskrevende varehandel bør lokaliseres utenfor 
sentrumsområdet. 

2.3.2 Utnyttelsesgrad 

 
Tomtene kan bebygges med inntil 80 %-BYA, under forutsetning at generelle krav til leke/ 

uteoppholdsareal, jfr. pkt. 1.6.4, oppfylles. Minimum 3 boenheter per dekar. 

 

2.3.3 Høyde 

Maksimum gesims-/ mønehøyde 16,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng (4 etasjer). Ny 

bebyggelse skal ha minimum gesimshøyde 8,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

2.3.4 Varelevering 

Retningslinje: Ved etablering av næringsvirksomhet (forretning, kontor, tjenesteyting 

o.l.) skal det legges til rette for trafikksikker og effektiv varelevering, primært på egen 

grunn.  

Varelevering med adkomst og manøvreringsareal for aktuelt kjøretøy bør vises på kart 

i forbindelse med planforslag og ved søknad om tiltak.  

 

2.4 Offentlig eller privat tjenesteyting 

Ved søknad om tiltak vil det kreves situasjonsplan som viser total utnyttelse og bruk av hele 
området. 
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2.4.1 BOP 1 og BOP 6 og BOP_F2 Barnehager 

Området skal nyttes til barnehage og tilhørende utearealer. Uteområdet skal gjennom 
størrelse og utforming være egna til barns lek og uteaktiviteter. 
 
Minimumsareal til lek og uteopphold skal være 24 m2 pr barn over 3 år og 32 m2 pr barn 
under 3 år og utformes i samsvar med «Veileder for utforming av barnehagens utearealer» 
(Kunnskapsdepartementet).  
 
Tomtene kan bebygges med inntil 60 %-BYA under forutsetning av at krav til uteoppholdsareal 
og tilstrekkelig parkering oppfylles.  
 
Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 8,0 m (2 etasjer) målt til gjennomsnittlig planert 
terreng. 

 

2.4.2 BOP 2 – og BOP_F1 Kolvereid kirke 

Område BOP2 skal benyttes til offentlig kirkebygg.  

Innenfor området BOP_F1 tillates offentlig parkeringsplasser og servicebygg i forbindelse med 

drift av Kolvereid kirke og kirkegård. Alle nye tiltak innenfor området skal tilpasses og 

harmonere med kirkebygget. Mindre servicebygg kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 6,0 m 

målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

Maksimal tomteutnyttelse for begge områdene er 80 %-BYA. 

 

 

2.4.3 BOP 3 – skoler og idrettshaller 

Området skal nyttes til offentlige skole- og idrettsbygg, med tilhørende utearealer. Uteområdet 
skal gjennom størrelse og utforming være egna til barn og ungdoms lek og uteaktiviteter. 
 
Minimum egnet uteoppholdsareal (MUA) skal være 10 000 m2, og økes til 15 000 m2 dersom 
totalt antall elever på området overstiger 300. Inntil halvparten av uteoppholdsarealet kan 
dekkes av tilgrensende areal avsatt til kombinasjonsformål offentlig og privat 
tjenesteyting/idrettsanlegg. 
 
Bygninger bør ikke oppføres høyere enn inntil 15,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng.  
 

Retningslinje: I forbindelse med skole må det sikres eget areal for av- påstigning fra 
busser og privatbiler. Det må legges vekt på at trafikk til og fra området kanaliseres til 
veger som har kapasitet til den økte trafikken. Busstrafikken bør legges til Idrettsvegen 
med innkjøring fra øst og utkjøring mot vest og nord fremfor å trekke bussene inn i 
Sentrumsgata.  

  

2.4.4 BOP 4 – Rådhus og kulturhus 

Området skal nyttes til offentlig administrasjonsbygg og kulturhus. 
  
Maksimal tomteutnyttelse er 80 %-BYA.  
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Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 15,0 m målt til planert terreng ved bygningens 
høyeste fasade.  
 

 

2.4.5 BOP 5 Helse- og omsorgsbygg 

Området kan nyttes til offentlige og private bygninger for helse og omsorg.  
 
Maksimal tomteutnyttelse er 80 %-BYA.  
 
Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 12,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

2.4.6 BOP 7 - Gamle skoletomta 

Området skal nyttes til offentlig administrasjonsbygg 

 

Tomtene kan bebygges med inntil 60 %-BYA. Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 

8,0 m (2 etasjer) målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

 

2.5 Råstoffutvinning 
2.5.1 BRU – Storbjørkåsen 

All uttak, drift og etterbehandling i området avsatt til massetak skal skje som angitt i driftsplan 

godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Der reguleringsplanen for uttaket fraviker fra kommunedelplan, gjelder kommunedelplanen 

foran.  

Arealer øst for Bjørkåsveien skal ved avsluttet steinuttak tilbakeføres som grøntareal og inngå 

som utvidelse av GF2. Arealene på vestsiden av vegen skal ved avsluttet uttak ha formål 

LNF(R).  

2.5.2 BRU_F1 

Området for framtidig massetak. Åpning av nytt massetak kan ikke finne sted før området 

inngår i godkjent reguleringsplan som også inneholder plan for etterbehandling.  

2.6 Næringsvirksomhet  
2.6.1 Formål  

Områdene avsatt til næringsvirksomhet kan nyttes til industri,- håndverks- og lagervirksomhet. 

Innenfor område BN7 og BN_F1 tillates i tillegg forretning (plass- og transportkrevende 

handel). For framtidige næringsområder (BN_F1-4 og BN_F2) skal det utarbeides 

detaljreguleringsplaner før områdene bebygges. 

Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50% 

Retningslinje: Innenfor område BN1-BN9 kan det ved søknad om tiltak bli krevd 

situasjonsplan som viser total utnyttelse og bruk av hele området.  
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2.6.2 Område BN1, BN2, BN3, BN4, BN5, BN6, BN7 – Leirvikmyra 

 

Tomtene kan bebygges med inntil 80 %-BYA.  

 

Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 10,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

2.6.3 Område BN8 - Storbjørkåsen 

Tomten kan bebygges med inntil 80 %-BYA. 

Bygninger kan ha gesims-/ mønehøyde inntill 16,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng  

 

2.6.4 Område BN9 og BN_F4 Moen Marin 

Tomtene kan bebygges med inntil 90 %-BYA. 

 

Bygninger nord for Korsnesvegen kan ha gesims-/ mønehøyde inntil 23,0 m målt til 

gjennomsnittlig planert terreng. Området sør for Korsnesvegen kan ha gesims-/ mønehøyde 

inntil 8,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

Maksimum høyde for kraner settes lik kote + 40 (NN2000) 

 

 

2.6.5 Område BN10 – Storvika  

Områdene avsatt til næringsvirksomhet kan nyttes til industri,- håndverks- og lagervirksomhet. 

 

Tomtene kan bebygges med inntil 60 %-BYA.  

 

Bygninger kan ha gesims-/mønehøyde inntil 8,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

  

2.6.6 BN_F1  

Fremtidig næringsområde der det tillates forretning (plass- og transportkrevende handel).  

 

Omlegging av flyttlei for rein skal være godkjent av Landbruks- og matdepartementet før 

oppstart av planarbeid for området.  

 

 

 
 

2.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
2.7.1 Område BKB1 og BKB2 

Områdene kan benyttes til bolig-, forretning- og/eller kontorformål. 

Tomtene kan bebygges med inntil 60 %-BYA. 

Bygninger kan ha gesims./mønehøyde inntil 8,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

Retningslinje: Ny bebyggelse skal fortrinnsvis være i 2 etasjer.  
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2.7.2 Varelevering 

Retningslinje: ved etablering av næringsvirksomhet (forretning, kontor, tjenesteyting 

o.l.) skal det legge til rette for trafikksikker og effektiv varelevering, primært på egen 

grunn. 

Varelevering med adkomst og manøvreringsareal for aktuell kjøretøy bør vises på kart 

i forbindelse med planforslag og ved søknad om tiltak 

2.7.3 Område BKB_F1 

Området er avsatt til idrettsanlegg/offentlig- og privat tjenesteyting. I området tillates 

bebyggelse, opparbeidede utearealer og parkering som fremmer bruken av området som 

aktivitetspark, idrettsanlegg og skoleområde.  

Idrettsanlegg skal opprettholdes, men plassering kan endres innenfor området gjennom 

reguleringsplan.   

 

2.8 Fritids og turistformål  
2.8.1 Formål  

Området BFT kan benyttes til campingplass med mindre campinghytter for utleie, 

oppstillingsplasser for campingvogn og bobil, samt tilhørende servicebygg.  

 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRA-
STRUKTUR 

  

3.1 Kommunalteknisk anlegg  

Det kan etableres bebyggelse og anlegg i tilknytning til utslipps- og renseanlegg for kloakk. 

Maks 50 %-BYA. Bygninger kan ha gesims-mønehøyde inntil 10,0 m målt til gjennomsnittlig 

planert terreng.  

3.2 Havn 

Innen området tillates trafikk, oppankring og øvrig virksomhet knyttet til industridriften på land. 

Også mer permanent oppankring og installasjoner som er nødvendig for industridriften, som 

f.eks. flyte-dokk tillates. 

 

3.3 Kjøreveger 

-    Veger angitt i plankartet som «Hovedveg» er fylkesveg 770. 
-    Veger angitt i plankartet som «Samleveg» er fylkesveg 528 og kommunale veger. 
-    Veger angitt i plankartet som «Atkomstveg» er private veger. 

 
Gjeldende byggegrense mot offentlig veg er angitt i pkt. 1.6.1. 
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3.3.1 Avkjørsler 

Etablering av nye avkjørsler til offentlig veg og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler skal 
godkjennes av vegmyndighetene. Rammeplan for avkjørsler skal legges til grunn for vurdering 
av avkjørsler fra fylkesveg. 
  

3.3.2 Frisikt 

Siktkrav i kryss og avkjørsler skal være i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 «Veg 
og gateutforming». Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel 
vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. 

 

3.3.3 Gang-sykkelveg 

Nåværende og framtidige gang- og sykkelveger (hovednett), turtraseer og snarveger. 
  

4 GRØNNSTRUKTUR 

Alle områder vist som grønnstruktur innenfor planområdet skal være offentlig tilgjengelig. 
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart og skjøttet på tilfredsstillende måte. 

 
Retningslinje: Sammenhengende grønnstruktur som gir mulighet for ferdsel mellom 
boligområder og friarealer, skole, barnehager, idrettsanlegg, marka og strandsonen 
mm. må bevares og forsterkes. Parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg o.l. skal i 
hovedsak legges i tilknytning til grønnstrukturen. 

  

4.1 Turdrag 

Innenfor området tillates opparbeidet tursti/ lysløype. 

  

4.2 Friområde 

Område GF -  Litjbjørkneset   

Området er avsatt til offentlig badeplass- og rekreasjonsområde. Innenfor området tillates 

etablert mindre bygg inntil 30 m2 i 1 etasje. Eksempler på bygg som kan tillates er toalett, 

omkledningsrom, gapahuk, baderampe o.l. Bygg og konstruksjoner innenfor området skal 

være tilgjengelig for allmennheten.  

 
Område GF2 – Slåttamyra  

Området er avsatt til skistadion, aktivitetsløype og parkering. Nødvendig bygg og anlegg for 
dette, som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde kan oppføres etter godkjent 
søknad. 
 
Område GF_F1 Slåttamyra 
 
Området er avsatt til skistadion 
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5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 
SAMT REINDRIFT  

5.1.1 Formål  

Innen LNF(R)-området tillates bygninger og anlegg for stedbunden næring som landbruk, rein-
drift, fiske, akvakultur, samt anlegg for å sikre ferdsel til sjøs. Hva som inngår i landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder T-1443 “Plan- og 
bygningsloven og Landbruk Pluss”, fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet.  Veileder H-2401 «Garden som ressurs».  

  
Eksisterende godkjent bebyggelse for andre formål kan fornyes og utvides innenfor rammene 
av bestemmelsenes punkt 2.1 og 2.2 med underpunkter. 
 

Retningslinje: Tiltak skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift, eller vesentlig 
berøre flytt-/trekkleier eller andre viktige områder for reindrifta. Ved tvil om tiltaket har 
konsekvenser for reindriftsinteresser, bør uttalelse fra berørt reindbeitedistrikt og 
Fylkesmannen innhentes.  

 

5.1.2 Dispensasjoner 

Retningslinje: Ved vurdering av dispensasjonssøknader for ny bolig eller 
næringsbebyggelse i LNF(R) – områdene skal det legges vekt på jordvern, og at 
tiltaket plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse/ inngrep. 

  

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED 
TILHØRENDE STRANDSONE 

 

6.1.1 VS - småbåthavn 

Innenfor området tillates det etablert småbåthavn med tilhørende installasjoner. Alle tiltak i sjø 
som; utfyllinger, kaier, legging av ledning/ rør, flytebrygger etc. skal avklares i forhold til 
Havne- og farvannsloven og Plan- og bygningsloven før tillatelse kan gis.  

 

6.1.2 VFR – Friluftsområde i sjø - Litjbjørkneset og Kolvereidvågen 

Innenfor området tillates det ikke etablert anlegg eller konstruksjoner som er til hinder for 
områdets bruk for allmenheten som bade og rekreasjonsområde. Mindre badeplattformer kan 
tillates.  
 

6.1.3 VFFFN – Områder for fiske, ferdsel, friluftsliv og natur 

Innen området tillates ikke etablering av akvakulturanlegg. 

Ordinært vedlikehold av eksisterende brygger er unntatt søknadsplikt. 

Utvidelse av eksisterende brygger og etablering av nye bryggeanlegg krever detaljert 

reguleringsplan. 
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7 HENSYNSONER 
7.1 Sikrings-, støy- og faresoner - H 370 

Innenfor angitt fareområde for høyspentledning tillates ikke nye bygninger. For plassering av 
nye boliger nær faresonene vises det til bestemmelsenes pkt. 1.8.4. 

  

7.2 Sone med angitte særlige hensyn - H 520  

Innen området markert med hensynsone for reindrift (flyttlei), tillates ikke etableringa av nye 
bygninger eller anlegg som er til hinder for bruk av arealet som flyttlei for tamrein. 
  

7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 

Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. Inngrep i grunnen innenfor 

kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en måte 

som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbundt uten særskilt tillatelse. 

7.4 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde - H 910 
7.4.1 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde 

Planområdene er vist på plankartet som hensynssone etter § 11-8 f. 

 
* For Plan ID 1987-001 og 2004-002 som berører Sentrumsgata gjelder kun plankartet. 
Bestemmelser i kommunedelplanen går foran bestemmelser i reguleringsplanene der det er 
avvik. 
* For Plan ID 1999-001 gjelder kommunedelplanen foran bestemmelser og plankart der det er 
avvik.  

Plan ID Vedtak Endret Plannavn Plantype 

1987-
001 

1998-07-
02 

  Kolvereid Sentrum – Del 1 
- forretningsområde 

Detaljreg. plan 

1998-
001 

1998-03-
26 

  Odden-Rønningen Detaljreg. plan 

1999-
001 

1999-09-
09 

 Storbjørkåsen massetak Detaljreg.plan 

2000-
001 

2000-02-
17 

2008-09-
03 

Brekkabakken Etappe 1 Detaljreg. plan 

2000-
002 

2000-09-
21 

  Langmyra Detaljreg. plan 

2004-
002 

2004-06-
10 

  Kolvereid Torg Detaljreg. plan 
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2008-
001 

2008-04-
02 

  Kolvereid familiecamping Bebyggelsesplan 

2012-
001 

2012-03-
08 

  Øvre Brekka Detaljreg. plan 

2012-
002 

2012-12-
12 

  Boliggruppe ved 
Bjørkåsvegen 

Detaljreg. plan 

2013-
001 

2013-02-
18 

  Innfarten Detaljreg. plan 

2014-
001 

2014-08-
05 

  Del av Kolvereid sentrum 
- Bjørkåsvegen 14 

Detaljreg. plan 

2017- 
012 

 

2017-03-
09 

 
Kolvereid sentrum 

Bakkalandet 
Detaljreg. 
plan 

2017-
002 

2017-06-
22 

 
Rønningsmyra boligfelt Detaljreg. 

Plan 

2018-
008 

2018-06-
21 

 Hagan steinbrudd Detaljreg.plan 

  

  
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 82/1 
Saksmappe: 2015/977-78 
Saksbehandler: Alexander Båfjord 
Dato: 13.08.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

86/18 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 31.08.2018 
92/18 Formannskapet 10.09.2018 
74/18 Kommunestyret 21.09.2018 

 
Sak: Klagebehandling på kommunestyrets vedtak i sak nr. 

51/18.  - Reguleringsplan " Masseuttak / Steinbrudd Hagan 
" - 62/2   

 
 

Vedlegg: 
1 Vigdis Kutschera - klage på vedtak - endelig behandling - reguleringsplan for " 

Masseuttak/Steinbrudd Hagan " - 62/2 
2 Kolvereid Småbåtforening - melding om vedtak - endelig behandling - 

reguleringsplan for " Masseuttak/Steinbrudd Hagan " - 62/2 - svar på tilsendt 
melding om vedtak 

3 Steinar Livik - klage på kommunens endelige vedtak i sak 51/18 " reguleringsplan 
for masseuttak / steinbrudd Hagan " - 62/2 

4 Kopi av vedtak KS 
5 plankart iht. vedtak i KS. Rev. 29.06.2018 
6 Reguleringsbestemmelser iht. KS vedtak 
7 Kopi av innspill fra Steinar Livik 7.5.2018 

 
 
 
Bakgrunn 
Det er mottatt klage på kommunestyrets vedtak i sak nr. 51/18.  
 
Følgende vedtak ble fattet i saken:  

"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"" 

 
Vedtak ble sendt berørte parter og sektormyndigheter den 29.06.2018, samt kunngjort ved 
annonsering og utlegging på kommunens hjemmeside.  
 



Etter kunngjort vedtak er det innkommet 3 innspill, 2 av de er klager på vedtak av 
reguleringsplan, og et er spørsmål/merknad til Nærøy kommune ifbm. vedtaket. Klager som 
er mottatt er fra Steinar Livik og er datert 11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018.  
 
Vurdering 
Det skal tas stilling til om vilkårene for å behandle klagene foreligger, jf. forvaltningsloven 
(fvl.) § 34. Vilkår for behandling av klager etter forvaltningsloven følger av bestemmelsene i 
§§ 28, 29 og 30. Det første vilkåret er at vedtaket det er klaget over er å anse som et 
«enkeltvedtak», jf. fvl. § 28. Videre må klagen være rettidig framsatt innenfor klagefristen på 
3 uker, jf. fvl. §§ 29 og 30. Endelig kreves det at den som klager er å anse som part i saken 
eller at klager kan anses å ha «rettslig klageinteresse», jf. fvl. § 28 
 
Forholdet som det klages over er et enkeltvedtak slik at det er klageadgang på vedtaket iht. 
forvaltningsloven. Videre er det vurdert at klager som er innkommet er innenfor fristen på 3 
uker. Det er da tatt hensyn til postgang o.l. og funnet ut at begge klagene er kommet innenfor 
tidsfristen. Steinar Livik og Vigdis Kutschera som har klaget på vedtaket har tidligere gitt 
innspill i planprosessen, men er ikke direkte berørt av planforslaget som nabo. Det er heller 
ikke gitt opplysninger gjennom klagen som tilsier at de har rettigheter i området eller andre 
forhold som tilsier at de har "rettslig klageinteresse" iht. forvaltningsloven. På bakgrunn av 
dette kan det vurderes at forholdene ligger til rette for at klagene kan avvises uten at de tas 
opp til behandling av kommunen. Avvising av klage er et enkeltvedtak som igjen kan 
påklages. Så etter en total vurdering av saken, og med bakgrunn i sakens kompleksitet og 
engasjement, tas klagen opp til behandling.  
 
Klagene er vedlagt saksfremlegget i sin helhet. Innspillene og hovedtrekkene i innspillene er 
gjengitt kort under i kursiv. Kommentar til merknadene er de gjengitt under hvert punkt.  
 
Klage fra Steinar Livik 
- I konsekvensutredningen (KU) opplyses det om at det i dagens situasjon transporteres 

40.000 tonn stein gjennom Kolvereid sentrum for videre bearbeiding i Storbjørkåsen 
grustak. Dette er en opplysning tiltakshaver har kommet med som ikke er riktig å bruke 
som en basis for 0-alternativet. Det finnes ingen videre bearbeiding av stein i dette 
grustaket og det kan derfor ikke stemme at 40.000 tonn transport forsvinner som følge av 
en etablering av Hagan steinbrudd.  
0-alternativet har stor betydning for konklusjonen i KU`en og i denne saken har denne 
opplyste tonnasjen gitt et stort utslag. I politisk behandling har fagrapporter blitt tillagt 
stor vekt og tillit. Nærøys politikere har vedtatt en plan med en konsekvensutredning med 
feil konklusjon uten å være klar over det. 

 
Kommentar: 
Forholdet det klages over anses ikke som et nytt moment i saken. Det er forhold som er 
fremsatt ved tidligere behandling. Det er også beskrevet i KU og ved behandling av saken 
at det er noe usikkerhet i trafikkgrunnlaget. Viser her blant annet til punktet trafikk og 
trafikkbelastning ved behandling av saken der følgende er opplyst. "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".  

 
- I tillegg vil jeg klage på saksbehandlerfeil, da det i saksframlegget tilsynelatende ser ut til at 

mine merknader til konsekvensutredningen er sitert (tekst i kursiv). Dette stemmer ikke! Mine 
oversendte merknader som ble oversendt i saken den 7.5.2018 er ikke lik den jeg gjenfinner i 
Melding om vedtak fra Nærøy kommune den 29.06.2018. Dette gjør at jeg ikke har fått frem 



mine vurderinger på et vis som jeg opprinnelig ønsket og kanskje ikke blitt tillagt samme 
tyngde som følge av at det er omskrevet. Spesielt min kommentar til KU pkt. 5.1 har en tekst 
der jeg tilsynelatende har opplyst at steinprøve ikke er utført av en nøytral part. Dette står 
ikke i min merknad og kan ha påvirket hvordan politikerne oppfatter mine øvrige merknader. 

 
Kommentar:  
Alle merknader og innspill som ble innsendt ble vedlagt saken i sin helhet, dette fremkom 
av saksdokumentene og det er poengtert at det er hovedtrekkene i innspillene som var 
gjengitt i saksfremlegget. Hovedtrekket i innspillet var at det ble stilt spørsmål til 
kvaliteten på mineralressursen. Det ble da vist til vedlegg i driftsplan der det var opplyst 
at det var mottatt en plastbøtte med 40kg tilslag, og at denne forekomsten var gitt av 
oppdragsgiver. Så lenge at alle innspill har vært vedlagt saken, har kommunestyret fått de 
innspill/merknader som er innkommet.   

 
- Det bør vurderes av behandlende organ om denne klagen skal ha oppsettende virkning.  

 
Kommentar 
Før det tillates drift av steinbrudd skal det på plass og godkjennes en driftsplan. Videre 
skal det gjennomføres tilstandsvurdering av høydebassenget og inngås avtaler mellom 
driver av bruddet og eier av høydebassenget jfr. rekkefølgebestemmelser til 
reguleringsplanen. På bakgrunn av dette vil det ta noe tid før det kan være drift i bruddet. 
Slik at en klage vil normalt være ferdigbehandlet før drift av steinbruddet kan påregnes.  

 
Klage fra Vigdis Kutschera 
- Mener det kan være feil i saksbehandlingen når kommunestyret godtar KU slik den 

foreligger. Mener 4 av 8 momenter som er ønsket utredet ikke er utredet gjennom KU. 
Det er i KU vist til driftsplan og tidligere utredninger.  
Etter å ha lest gjennom driftsplanen for Hagan Steinbrudd og kan ikke se at planen 
dekker hverken konsekvenser for høydebassenget ved sprengning, muligheter for lagring 
av knuste masser, steinkvaliteten i området og lokale behov eller alternative plasseringer 
og utredninger og konklusjoner forbundet med dette. 
 
Kommentar:  
Gjennom klagen menes det at ikke alle områdene er utredet iht. KU kommunestyret ba 
om. Vedtaket i kommunestyret (sak nr. 40/17) om å gjennomføre konsekvensutredning 
beskriver ikke i detalj hva som skal utredes. Det er gjennomført en konsekvensutredning i 
forhold til bestillingen, konsekvensutredningen har vært på høring og det er gitt innspill 
til den.  
Forhold til konsekvenser for høydebassenget er beskrevet i geoteknisk notat utarbeidet av 
Rambøll. Viser også til eget pkt. ang vannledning og høydebasseng ved forrige 
behandling. For steinressurs/kvalitet og alternativ plassering er det beskrevet ved forrige 
behandling. Behovet for stein er belyst fra tiltakshaver som i dag frakter stein fra 
Stakkskardet.  
 

- Mindre trafikk gir mindre støv og støy, det er helt rett. Men transport fra Hagan vil ikke 
ha noen som helst positiv virkning på trafikken på Kolvereid så lenge det blir kjørt masse 
fra Stakkskardet på Vikna til Storbjørkåsen på Kolvereid. 
Det «som kan tenkes kanskje kan skje i fremtiden» har ingen innvirkning på dagens 
trafikken gjennom Kolvereid sentrum! Og er følgelig heller ikke et positivt argument for å 
godkjenne Masseuttak/Hagan steinbrudd.! 
 
Kommentar 
Forhold til trafikk og trafikkgrunnlaget er tidligere redegjort for.  



 
- I saksprotokollene for sak 51/18 kan jeg ikke finne at innbyggerinitiativet er nevnt i det 

hele tatt. Det synes jeg er meget bekymringsfullt. Et innbyggerinitiativ som angår den 
aktuelle kommunes aktivitet, skal (iflg. kommunelov §39a) tas opp og behandles i 
kommunestyret. 
 
Kommentar:  
Behandling av innbyggerinitiativet ble gjort i KS sak nr. 50/18. Det er ikke krav om at 
innbyggerinitiativ må behandles utover at det skal tas stilling til initiativet og at det skal 
legges frem til politisk behandling i kommunestyret. Det ble vedtatt i KS sak nr. 51/18 at 
"Saken tas opp ifb. Med sak PS 51/18" 
Det er i innledning av saken orientert om innbyggerinitiativet. Politikerne er gjort kjent 
med motstanden gjennom innbyggerinitiativet ved behandling i sak nr. 50/18 i forkant av 
sak nr. 51/18 der Hagan Steinbrudd ble godkjent. På bakgrunn av dette er 
innbyggerinitiativet og motstanden til planforslaget gjort godt kjent for politikerne før 
behandling av steinbruddet.  
 

- At over 400 personer gjennom sitt innbyggerinitiativ har sagt tydelig i fra om at et 
pukkverk i Hagan vil ødelegge for bolyst, trivsel og stedets utvikling er tydeligvis ikke nok 
til at kommunestyret mener steinbruddet vil være i konflikt med samfunnsplanen til Nærøy 
kommune. 
 
Kommentar:  
Viser her til behandling og redegjørelse for behandling av innbyggerinitiativ. 
 

- I forbindelse med støv og sandflukt får Rambøll opplyst fra planstiller at det skal 
nedgraves en tank på ca. 30 m3 som skal fylles ved behov. Selv om det ikke står i KU, må 
en vel regne med vannet skal komme fra fellesvassverket. Jeg kan ikke finne noen 
beregning for hvordan det vil virke inn på vannforsyningen til Vikna og Nærøy de 
periodene det er behov for kontinuerlig vanning, f.eks. under knusing av stein. 
Høydebassenget ligger på samme side som et evt. pukkverk vil komme. Tilførselsledning 
fra bassenget til ledningsnettet på andre siden av FV 770 vil være like utsatt ved 
sprengning som selve bassenget. Det må foretas testsprengning ikke bare en vurdering av 
rystelser. 
 
Kommentar:  
Tank som skal nedgraves skal fortrinnsvis ikke tilknyttes vannverket, men fylles ved 
behov. På bakgrunn av dette vil ikke fylling av tank og vanning ved drift påvirke 
vannforsyningen. Det er uansett ikke behov for slike vannmengder ved drift av 
steinbruddet som vil kunne påvirke kapasiteten til vannverket.  

 
- I kommentarer til støy, sak 51/18 siste avsnitt står (sitat): 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.(sitat slutt) Den daglige støyen reduseres ikke om 
en reduserer antall driftsdager! 

 
Kommentar:  
Det er riktig at redusert driftstid ikke reduserer støy. Støyen som må påregnes er innenfor 
de krav som er satt. Ved å redusere driftstiden, vil perioden det kan tillates støy reduseres. 
Ved at det ikke tillates drift senere enn klokken 19.00 er det vurdert at støy som kommer 
fra steinbruddet vil være i perioder som vil berøre innbyggere minst. Har det ikke blitt 



satt bestemmelser ang. støy og tidsperspektiv, så har forurensningsforskriften vært 
gjeldene og det har vært tillatt høyere støynivå gjennom hele døgnet, noe som planen nå 
ikke åpner for.  
 

Innspill fra Kolvereid Småbåtforening.  
Kolvereid Småbåtforening tar oversendte vedtak til etterretning, men har i ekstraordinært 
styremøte den 10 juli vedtatt å rette følgende spørsmål til Nærøy kommune: 
1. Vi er fortsatt bekymret for støvplagen. Vi ser at det er beskrevet tiltak for å redusere 

støvutslippet ved bruk av vann. Hva hvis de beskrevne tiltakene ikke virker 
tilfredsstillende og vår bekymring viser seg å være riktig. Vil Nærøy komme overvåke 
støvutslippet og iverksette tiltak hvis utslippet blir større enn tillatt? 

2. Sett i lys av raset som nylig er gått i Leksvika og de til dels store vannmengdene som 
må benyttes for å redusere støvplagene i «Steinbrudd Hagan». Er den økte 
vannføringen, samt rystelsene i grunnen vurdert med tanke på faren for ras i 
Hagavika? 

 
Kommentar:  
Ved oppstart av drift skal det dokumenteres og gjennomføres støvmålinger. Dette er hjemlet i 
forurensningslovens kap. §30-9 bokstav a. Denne målingen skal planlegges og utføres av 
uavhengig konsulent. I utgangspunktet er drift av steinbrudd underlagt forurensningsloven og 
det er Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet. Kommunen har valgt å ta inn bestemmelsene 
gjennom reguleringsplan slik at kommunen selv har mulighet til å utøve tilsyn som da er 
hjemlet i plan- og bygningsloven. Slik at ved bekymringer om overtredelser kan det påregnes 
at kommunen gjennomfører tilsyn med virksomheten i forhold til planbestemmelsene.   
 
Ved vanning for å redusere støvflukt fra produksjon og lagrede masser innenfor planområdet, 
er det tilstrekkelig med dyser som påfører vann. Tilsetting av vann vil være størst i tørre 
perioder og når det ikke er nedbør. Påføring av vann vil ikke være slike mengder at det blir 
mer vann enn ved en liten regnskur. Slik at økt vannmengde vil ikke ha noe betydning for 
tilliggende området. Ved at det blir satt restriksjoner ifbm. sprenging i nærheten til 
vannledning og høydebasseng vil føre til at det blir være minst mulig rystelser ved 
sprengning i steinbruddet. Sannsynligheten for ras i området rundt anses derfor som liten.  
 
 
Konklusjon.  
I de 2 innkommende klagene fremkommer det ikke nye momenter som ikke har vært kjent 
ved tidligere behandling av saken. På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at klagene ikke tas 
tilfølge.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik datert. 
11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets 
sak nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Svein Storø har tidligere vært enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har 
tidligere gitt innspill/merknader til saken og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 
jfr. § 8 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik 
datert. 11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i 
kommunestyrets sak nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen 
for endelig behandling 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik 
datert. 11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i 
kommunestyrets sak nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen 
for endelig behandling 
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Klage på vedtak —« Endelig behandling — Rggulmngsplanmrmuttak/Stembrudd
Hagan»-62/2

Kolvereid kommune fikk for noen år tilbake forslag fra Nærøysund kraftbetong v/ J .O.Røed

om omregulering av Hagan 62/2 til masseuttak/steinbrudd. Saken har vært tatt opp i både

kommunestyre, formannskap og utvalg for drifi og utvikling diverse ganger. Et

innbyggerinitiativ som gikk mot pukkverk i Hagan, samlet inn over 400 underskrifter.

Listene ble oversendt Nærøy kommune 09.05.2017.

Undertegnede mottok 03.07.2018 << Melding om vedtak- Endelig behandling -
Reguleringsplan for Masseuttak/Steinbrudd Hagan  — 62/2».

Jeg har tidligere sendt brev til kommunen med spørsmål angående Norconsults
konsekvensutredning vedrørende Steinbrudd Hagan ( vedlegg 24 til sak 51/18)

I  tillegg kommenterte jeg Rambølls KU. Regner derfor med jeg har rettslig klageinteresse

iht. PBL§12-12 og Forvaltningslovens §1-9.

Etter å ha lest sakspapirer, konsekvensutredninger, kommentarer og konklusjoner er jeg

fortsatt ikke overbevist om at vedtak om omregulering av området 62/2 til

masseuttak/steinbrudd er det beste for Kolvereid.

Argumenter for klagen

I.KRAV  TIL KONSEKVENSUTREDNING.

I  sitt møte 11.05.2017 fattet Nærøy kommunestyre vedtak om å få foretatt

konsekvensutredning av hva masseuttak på Hagan ville medføre for samfunnet og miljøet

for beboerne på Kolvereid. Vedtaket ble oversendt tiltakshaver Jørn Otto Røed som ba

firmaet Rambøll utføre KU.

Firmaet Rambøll skriver under<<Bakgrunn for utredningen»:(sitat)

1.2 Kommunens vedtak om konsekvensutredning,andre avsnitt:

Konsekvensutredningen må spesifikt utrede følgende momenter, som presisert i e- post til

tiltakshaver fra Nærøy kommune 26.10.2017:

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

impulsstøy og og støy fra pukkverket må belyses.

Konsekvenser for høydebassenget som er hovedvannkilde for store deler av Nærøy og
Vikna

Konsekvenser for bolyst og livskvaliteten

Trafikksikkerhet og trafikkbelastning for Kolvereid

Belyse om området er stort nok for 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



Videre skriver Rambøll:

1.3Formål og omfang av utredninger

Rambøll har utarbeidet konsekvensutredninger med hensikt å etterkomme vedtaket fattet av

Nærøy kommune etter andregangs behandling av reguleringsplanen « Hagan

masseuttak/steinbrudd» som omtalt punkt 1.2,
I henhold til kontakt med tiltakshaver, anses punktene som angår konsekvenser for

høydebassenget 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 drifisplan. Rapport med

støyberegning for tiltaket er også utført tidligere av siv.ing. Bjørn Lian. Disse temaområdene

er derfor ikke omfattet av den foreliggende konsekvensutredningen.

(Sitat slutt)

Så vidt jeg kan forstå må det være feil i saksbehandlingen når kommunestyret godtar at fire

av de åtte momentene de har bedt Rambøll spesifikt utrede i KU ikke blir utredet fordi
tiltakshaver mener momentene blir dekket av driftsplanen.

I kommentar til vedtak 51/18 til mitt tidligere innspill vedr. KU står (sitat): 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:
-Støv og luftforurensning
-Traf1kksikkerhet og Trafikkbelastning

-Fremtidige utbyggingsmuligheter

-Bolyst og livskvaliteten

-Miljøregnskap (sitat slutt)

Jeg har lest gjennom driftsplanen for Hagan Steinbrudd og kan ikke se at planen dekker
hverken konsekvenser for høydebassenget ved sprengning, muligheter for lagring av knuste

masser, steinkvaliteten i området og lokale behov eller alternative plasseringer og

utredninger og konklusjoner forbundet med dette.

II. REDUSERT TRAFIKK GJENNOM KOLVEREID.
Et av hovedargumentene for vedtak 51/18 synes å være at et nytt pukkverk Hagan vil

redusere trafikkbelastningen gjennom Kolvereid sentrum. Dette fordi all masse skal

bearbeides på stedet og transporteres på Fv 770 —20% retning Foldereid, 80% retning

Rørvik, m.a.o ingen transport via sentrumsgatene. Mindre trafikk gir mindre støv og

støy, det er helt rett. Men transport fra Hagan vil ikke ha noen som helst positiv

virkning på trafikken på Kolvereid så lenge det blir kjørt masse fra Stakkskardet på

Vikna til Storbjørkåsen på Kolvereid. Rambøll skriver i sin KU (sitat)Ved fortsatt

tilkjøring av masser fra Stakkskardet er det ventet at behovet for masser vil holde seg

på dagens nivå, altså ca. 45000tonn. Ettersom dagens drittsstuasjon er utfordrende

med tanke på logistikk og lønnsomhet, kan det tenkes at driften vil reduseres eller

legges ned i framtiden. (sitat slutt)
Det «som kan tenkes kanskje kan skje i fremtiden» har ingen innvirkning på dagens

trafikken gjennom Kolvereid sentrum! Og er følgelig heller ikke et positivt argument for å

godkjenne Masseuttak/Hagan steinbrudd.!



III. INNBYGGERINITIATIV

Nærøy kommune mottok 09.05.2017 et innbyggerinitiativ med følgende tekst: «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 tettstedets utvikling og bolyst. Et steinbrudd vil medføre store

ulemper i forhold til støv, støy, areal båndlegging og estetikk. Tiltaket er heller ikke

konsekvensutredet.»

Mer enn 400 personer skrev under på innbyggerinitiativet.

I kommunestyremøtet 11.05 . 17 ble det vedtatt å ta innbyggerinitiativet opp som sak

når steinbruddsaken skulle opp til ny behandling. I saksliste til kommunestyremøtet

21.06.18 er «Behandling av innbyggerforslag» satt opp på sakslisten som sak 50/18. I

følge saksprotokoll fra møtet ble det gjort vedtak om at sak 50/ 18 skulle behandles

under sak 51/18: Endelig behandling — Reguleringsplan for «Masseuttak/Steinbrudd

Hagan».
I saksprotokollene for sak 51/18 kan jeg ikke finne at innbyggerinitiativet er nevnt i

det hele tatt. Det synes jeg er meget bekymringsfullt. Et innbyggerinitiativ som angår

den aktuelle kommunes aktivitet, skal (iflg. kommunelov §39a) tas opp og behandles

i kommunestyret.

IV.KOMMUNENS SAMFUNNSPLAN

I forbindelse med kommentarer til vedtak 51/18, under punktet «Forhold til

kommunenes samfunnsplan>>i står følgende:(sitat) 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 KU,

med de avbøtende tiltakene, og plandokumentene at steinbruddet ikke vil ha noen
spesiell innvirkning på bomiljøet på Kolvereid. Selv om dette er vanskelig å få

eksakte fakta på, må rådmannen forholde seg til dette. Planen dekker målet med

næringsetablering. (sitat slutt).

At over 400 personer gjennom sitt innbyggerinitiativ har sagt tydelig i fra om at et

pukkverk i Hagan vil ødelegge for bolyst, trivsel og stedets utvikling er tydeligvis

ikke nok til at kommunestyret mener steinbruddet vil være i konflikt med

samfunnsplanen til Nærøy kommune.

V.NERØY OG VIKNA FELLESVASSVERK

I forbindelse med støv og sandflukt får Rambøll opplyst fra planstiller at det

skal nedgraves en tank på ca. 3OM3 som skal fylles ved behov. Selv om det ikke

står i KU, må en vel regne med vannet skal komme fra fellesvassverket. Jeg
kan ikke finne noen beregning for hvordan det vil virke inn på vannforsyningen

til Vikna og Nærøy de periodene det er behov for kontinuerlig vanning, f.eks.

under knusing av stein.

Høydebassenget ligger på samme side som et evt. pukkverk vil komme.
Tilførselsledning fra bassenget til ledningsnettet på andre siden av FV 770 vil

være like utsatt ved sprengning som selve bassenget. Det må foretas test-

sprengning ikke bare en vurdering av rystelser.



Å

VI. STØY.

[ kommentarer til støy, sak 51/18 siste avsnitt står (sitat): Ved at driftstid re-

duseres slik at det ikke er driit 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.(sitat slutt)

Den daglige støyen reduseres ikke om en reduserer antall driftsdager!

Sluttkommentar:

Kommunestyrevedtak 51/18 er, så vidt jeg har forstått, kun en reguleringsendring av

arealplan for Kolvereid. Før drift kan igangsettes må det nødvendigvis sendes diverse

konsesjonssøknader til direktorat så vel som til fylke og kommune. Mao, saken er enda ikke
avgjort. Det blir spennende å se hva utfallet blir!

Kolvereid  23.07.2018

Vigdis Kutschera

Kopi:Fylkesmannen i Trøndelag

v/Elisabeth Varsi Stubbrud

Kommunal-og justisavdelingen

Pb  2600
7734 Steinkjer



Fra: Ragnar Wennevik - Marin Design AS (ragnar@marindesign.no)
Sendt: 17.07.2018 11:05:54
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: Alexander Båfjord; Ragnar Wennevik

Emne: Melding om vedtak - Endelig behandling - Reguleringsplan for "Masseuttak/Steinbrudd Hagan" - 62/2 - Svar
på tilsendt melding om vedtak
Vedlegg: 
Viser til deres ref.: 2015/977‐71
 
Viser til Melding om vedtak – Endelig behandling – Reguleringsplan for «Masseuttak/Steinbrudd Hagan» ‐ 62/2.
 
Kolvereid Småbåtforening tar oversendte vedtak til etterretning, men har i ekstraordinært styremøte den 10 juli
vedtatt å rette følgende spørsmål til Nærøy kommune:
 

1. Vi er fortsatt bekymret for støvplagen. Vi ser at det er beskrevet tiltak for å redusere støvutslippet ved bruk
av vann. Hva hvis de beskrevne tiltakene ikke virker tilfredsstillende og vår bekymring viser seg å være
riktig. Vil Nærøy komme overvåke støvutslippet og iverksette tiltak hvis utslippet blir større enn tillatt?

2. Sett i lys av raset som nylig er gått i Leksvika og de til dels store vannmengdene som må benyttes for å
redusere støvplagene i «Steinbrudd Hagan». Er den økte vannføringen, samt rystelsene i grunnen vurdert
med tanke på faren for ras i Hagavika?

 
Med hilsen
 
 
Ragnar Wennevik
Leder
Kolvereid Småbåtforening
 



Steinar Livik 

Finn-Zarisvn. 2 

7970 Kolvereid 

 

Nærøy kommune 

Idrettsvegen 1 

7970 Kolvereid        Kolvereid den 11. juli 2018 

 

 

Klage på vedtak i sak 51/18 reguleringsplan for «masseuttak / Steinbrudd Hagan» - 62/2 

Med bakgrunn i beskrivelse nedenfor vil jeg klage på vedtak fattet i sak 51/18 i Nærøy 

kommunestyre den 21.06.2018. 

I konsekvensutredningen (KU) opplyses det om at det i dagens situasjon transporteres 

40.000 tonn stein gjennom Kolvereid sentrum for videre bearbeiding i Storbjørkåsen grustak. 

Dette er en opplysning tiltakshaver har kommet med som ikke er riktig å bruke som en basis 

for 0-alternativet. Det finnes ingen videre bearbeiding av stein i dette grustaket og det kan 

derfor ikke stemme at 40.000 tonn transport forsvinner som følge av en etablering av Hagan 

steinbrudd.  

0-alternativet har stor betydning for konklusjonen i KU`en og i denne saken har denne 

opplyste tonnasjen gitt et stort utslag. I politisk behandling har fagrapporter blitt tillagt stor 

vekt og tillit. Nærøys politikere har vedtatt en plan med en konsekvensutredning med feil 

konklusjon uten å være klar over det. 

I tillegg vil jeg klage på saksbehandlerfeil, da det i saksframlegget tilsynelatende ser ut til at 

mine merknader til konsekvensutredningen er sitert (tekst i kursiv). Dette stemmer ikke! 

Mine oversendte merknader som ble oversendt i saken den 7.5.2018 er ikke lik den jeg 

gjenfinner i Melding om vedtak fra Nærøy kommune den 29.06.2018. Dette gjør at jeg ikke 

har fått frem mine vurderinger på et vis som jeg opprinnelig ønsket og kanskje ikke blitt 

tillagt samme tyngde som følge av at det er omskrevet. Spesielt min kommentar til KU pkt. 

5.1 har en tekst der jeg tilsynelatende har opplyst at steinprøve ikke er utført av en nøytral 

part. Dette står ikke i min merknad og kan ha påvirket hvordan politikerne oppfatter mine 

øvrige merknader. 

Det bør vurderes av behandlende organ om denne klagen skal ha oppsettende virkning. 

 

Mvh 

Steinar Livik 
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Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Melding om vedtak 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 

 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 
«REF» 2015/977-71 Alexander Båfjord, 74382704 82/1 29.06.2018 

 
 

Melding om vedtak - Endelig behandling - Reguleringsplan for 
"Masseuttak / Steinbrudd Hagan" - 62/2 
 
Nærøy kommunestyre har i møte den 21.06.2018 i sak nr. 51/18 vedtatt overnevnte 
reguleringsplan m/bestemmelser. Følgende vedtak ble fattet i saken.    
 
 

"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" 
 
 
Parter med rettslig klageinteresse har iht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12 
klageadgang på kommunens endelige vedtak om reguleringsplan, jfr. lovens § 1-9 og 
Forvaltningslovens bestemmelser vedr. klage.  

Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 
Kolvereid, innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev. Fylkesmannen er klageinstans. 

Eventuelle krav om innløsning og/eller erstatning etter henholdsvis PBL`s § 15-2 og/eller § 
15-3, må framsettes skriftlig til Nærøy kommune innen 3 – tre -  år fra kunngjøringsdatoen. 

Tilhørende dokumenter vil også være lagt ut på Nærøy kommunes hjemmeside 
www.naroy.kommune.no under kunngjøringer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Alexander Båfjord 
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Mottakerliste: 
Voengelh-Njaarke Reinbeitedistrikt 
v/knut-Tore Kappfjell 

Majavatn 8680 TROFORS 

Vigdis Kutschera Bjørkåsvegen 14A 7970 KOLVEREID 
Trønderplan Pb 3005 7709 STEINKJER 
Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Steinar Livik Finn Zahrisveg 4 7970 KOLVEREID 
Sametinget Kautokeino vegen 50 9730 KARASJOK 
Rune Arnstein og Bente Hestø Foldavegen 4475 7970 KOLVEREID 
Oddrun Hagan Hagavegen 24 7970 KOLVEREID 
NVE Region Midt-Norge Vestre Rosten 81 7075 TILLER 
Marit Livik Finn Zahrisveg 1 7970 KOLVEREID 
Magne og Petra Helene Tangen Foldavegen 4611 7970 KOLVEREID 
Kolvereid vel v/Randi Tandberg Finne Foldavegen 4314 7970 KOLVEREID 
Kolvereid Småbåtforening V/Otto Haug Harebakken 12 7970 KOLVEREID 
knut Inge Finne Foldavegen 4352 7970 KOLVEREID 
Gro Melgård Spurvestien 3 7970 KOLVEREID 
Jann Endre Edvardsen Strandvegen 48 7970 KOLVEREID 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Solveig og Egil Solstad Ringvegen 14 7970 KOLVEREID 
Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmester for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

Dagfinn Hammer og Trude Laukvik Foldavegen 4606 7970 KOLVEREID 
Bernt Rune Ingebrigtsen Foldavegen 4579 7970 KOLVEREID 
Andor Finnestrand Foldavegen 4566 7970 KOLVEREID 
Alf Olav Skillingsås Foldavegen 4609 7970 KOLVEREID 
Bjørn Brækkan Strandvegen 80 7970 KOLVEREID 
Odd Arne Urdshals Arnts veg 6 7970 KOLVEREID 
Nærøysund Kraftbetong as Storbjørkåsen 7970 KOLVEREID 
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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  
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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 
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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 
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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.  
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- 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.  
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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.  
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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:  
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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 
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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 
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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 
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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.   
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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. 
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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: 
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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. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er påtroppende leder i Namdalskysten Næringsforening og ba om 
vurdering av sin habilitet. Mørch ble enstemmig erklært habil. 
 
Svein Storø har tidligere vært enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har tidligere 
gitt innspill/merknader til saken og ba om vurdering av sin habilitet. Saken er sjekket med 
Fylkesmannen i Trøndelag og habilitet følger person og sak.  
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Storø må betraktes som inhabil.  
 
Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Storø må betraktes som habil. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og Hallvard Laugen sitt forslag, så ble 
Aspli sitt forslag vedtatt med 20 stemmer, mot 6 stemmer for Laugen sitt forslag. Svein Storø 
deltok ikke i avstemmingen. 
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Svein Storø ble med hjemmel i forvaltningslovens §6 jfr. §8 erklært inhabil og fratrådte 
møtet under behandling av saken. Helen Lauten tiltrådte som vara. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
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 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og formannskapets innstilling, så ble Aspli 
sitt forslag vedtatt med 16 stemmer, mot 11 stemmer for formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak: 
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 
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REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR HAGAN STEINBRUDD 
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.06.2018 
 

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. Revidert iht. KS. Vedtak 51/18 

 

§ 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 -19.00 for hverdager. Lørdager, helligdager og høytidsdager 
tillates det ikke drift.  

§ 2.4 Støy  

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.   



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 
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Sak: Endelig behandling av reguleringsendring for - Tennfjord 

Hyttefelt/Tennfjord Rorbu og Campingplass   
 
 

Vedlegg: 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 15.01.2018 
3 Bestemmelser datert 26.08.2018 
4 Mattilsynet - uttalelse til reguleringsendring - Tennfjord hyttefelt og campingplass 
5 Fiskeridirektoratet - høring - reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt til kombinert 

hyttefelt og campingplass 
6 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til reguleringsendring Tennfjord hyttefelt 
7 Nausthaugen Båt  & Velforening - klage på reguleringsvedtak Tennfjord Hyttefelt 
8 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse - reguleringsendring for Tennfjord hyttefelt- og 

campingplass 
9 Norges vassdrags- og energidirektorat - uttalelse til offentlig ettersyn - 

reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt rorbu og campingplass 
10 Statens Vegvesen - uttalelse til høring og utlegging til offentlig ettersyn - 

reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt til kombinert hyttefelt og campingplass 
11 Innspill Stein Ivar Hiller 
12 Kart over drikkevannskilde - Stein Ivar Hiller 
13 Kopi førstegangsbehandling 
14 Eksisterende planbestemmelser fra 2011 
15 Eksisterende plankart fra 2011 

 
Bakgrunn 
Utvalg for drift og utvikling har foretatt førstegangs behandling av endring av 
reguleringsplanen Tennfjord hyttefelt UDU sak nr. 36/18 den 10.04.2018. Endringen går ut på 
å endre plan til Kombinert hyttefelt og campingplass. Det ble vedtatt å sende forslag til 
reguleringsplan på høring og utlegging til offentlig ettersyn. 
Plan ble sendt på høring den 23.04.2018 og det ble satt en frist på 6 uker frem til 04.06.2018 
for tilbakemelding iht. §12-10pbl.  
Det er innkommet totalt 8 merknader og kommentarer innen fristen. Alle innkommende 
merknader er vedlagt saksfremlegget sammen med kopi av førstegangsbehandling. 



Reguleringsendringen tas opp til andregangsbehandling i Utvalg- for drift og utvikling før 
den sendes til kommunestyrer for endelig vedtak.  
 
Vurdering 
Det er innkommet totalt 8 innspill etter at reguleringsplanen har vært ute til høring og 
offentlig ettersyn. Det foreligger ingen innsigelser til reguleringsplanen. Hovedmomentene i 
innspillene er gjengitt under i kursiv og kommentert under. Alle innspill er vedlagt saken i sin 
helhet.  
 
Mattilsynet 

 I Mattilsynets registrer over vannforsyninger finner vi ingen registrerte vannforsyninger 
i dette området. Vi finner dog 3 lokale fjellbrønner ved Tennfjord som er registrert i NGU 
sin grunnvannsdatabase.  
Vi forstår det slik at alle hytter og anlegg skal ha innlagt vann. Da tilfredsstillende og 
tilstrekkelig vannforsyning er grunnleggende infrastruktur for all bosetting og annen 
aktivitet, savner vi en vurdering av dette. Vi forventer også at kommunen følger opp 
kravene til vann og avløp jf krav i plan- og bygningsloven.  
Et moment er om vannforsyningen skal etableres samlet for bare reguleringsområdet, 
eller også for hele grenda. 
Det er registreringsplikt på vannforsyningsanlegg fra og med 2 hus/hytter, gjeldende fra 
1. juli 2018, og krav til dokumentasjon av vannkvalitet. Dersom vannforsyningen 
produserer/leverer over 10 m3 vann pr døgn i uken med mest forbruk, er anlegget 
plangodkjenningspliktig. I dette konkrete tilfellet ved Tennfjord vurderer vi at 
vannforsyningen vil være plangodkjenningspliktig, dvs at planene for vannforsyningen 
skal være godkjent av Mattilsynet. Dette innebærer teknisk anlegg/evt. vannbehandling 
og driftsplaner som sikrer både tilstrekkelig mengde og kvalitet 
Mattilsynet mener at det bør utredes og dokumenteres hvordan vannforsyningen skal 
løses, slik at det kan sikres både godt og nok drikkevann, fortrinnsvis gjennom 
fellesanlegg. Vannforsyningen/ vannverkseieren er forpliktet til å følge kravene i 
gjeldende drikkevannsforskrift 

 
Kommentar: 
Det er et privat vannverk for området som planområdet er tilknyttet. Innspill fra 
Mattilsynet går på at de mener det bør utredes og dokumenteres hvordan vannforsyningen 
skal løses. Med bakgrunn i at det er krav gjennom drikkevannsforskriften om at anlegg 
over 2 hus/hytter skal være registrert og ytterligere krav for vannverk som 
produserer/lever over 10 m3 vann pr. døgn i uken med mest forbruk. Det er krav etter 
§27-1 pbl. at tiltak som tilknyttes vann skal være tilknyttet anlegg med forsvarlig og 
hygienisk drikkevann. Det må derfor ved nye tiltak påregnes å måtte dokumentere at 
områder er tilknyttet godkjent drikkevannskilde. Innspillet fra mattilsynet anses som 
ivaretatt ved at anlegget innmeldes og godkjennes av Mattilsynet iht. 
drikkevannsforskriften.  
 

Fiskeridirektoratet 
Det planlagte tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med det registrerte gytefeltet. 
Fiskeridirektoratet region Midt vil likevel oppfordre til, på generelt grunnlag, at 
småbåthavner plasseres der de forårsaker minst mulig negativ påvirkning av miljøet, og 
at plassene søkes samlet på færre, større anlegg framfor å belaste mange områder.  
Det er lite trolig at den planlagte flytebryggen vil være til hinder for kaste- og låssetting 
av sild i dette området, da det har vært lite slik aktivitet i dette området i de seineste 
årene 

 



Kommentar: 
Merknad anses som ivaretatt gjennom planforslaget.  

  
Trøndelag Fylkeskommune 

Forslag til reguleringsendring skjer innenfor eksisterende reguleringsplanområde, med 
unntak av en mindre utvidelse i forbindelse med et småbåtanlegg. Forslaget endrer 
området fra hyttegrend til hyttegrend og turistnæring. Vi ser det som positivt at det legges 
til rette for lokal næring basert på reiseliv. 
Planområdet er i dag allerede opparbeidet med eksisterende bebyggelse, veger, 
småbåtanlegg og område klargjort for rorbuer. Deler av området har utsprengte 
fjellskråninger som ifølge ROS analysen kan innebære risiko for steinsprang og 
fallulykker. Avbøtende tiltak må følges opp for sikring før videre utbygging i området. 
Det bør videre gjøres en vurdering når det gjelder kraftlinjen som går gjennom området 
og hvilke hensyn som bør tas mhp campingplassen og leikeområdet som delvis blir 
liggende under kraftlinjen. Ut fra beskrivelse i planen forutsettes at bølgebryter er av den 
flytende typen, ikke en molo med utfylling – jfr behov for marinarkeologisk vurdering av 
tiltaket hvis det innebærer inngrep på sjøbunnen. 

 
Kommentar:  
Det er satt rekkefølgebestemmelser for sikring av området jfr §3.11 i planbestemmelsene. 
På sikt er det planlagt at kraftledning skal legges i jord, slik at lekeplass og 
campingområde ikke blir berørt på samme vis som i dag. Bølgedemper er planlagt som en 
flytende konstruksjon. Merknader fra Fylkeskommunen anses derfor som ivaretatt 
gjennom planforslaget.  

 
Fylkesmannen i Trøndelag 

Våre tidligere merknader til varsel om oppstart synes tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. 
Forbindelse med utvidelse av småbåthavn og molo viser Fylkesmannen til brev fra 
Klima- og miljødepartementet som er sendt ut til alle kommuner vedrørende forurensning 
i småbåthavner (2011). I dette brevet påpekes at for å sikre et rent og sunt havneområde 
og unngå forurensning i havna, er det viktig å tilrettelegge for at båtpussen kan foregå på 
en forsvarlig måte og at det finnes beholdere for innlevering av malingsavfall, 
oljeprodukter og lignende. Kommunene oppfordres til å legge inn 
reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn i småbåthavner (jf. 
forurensningslovens § 7 plikten til å hindre forurensning). 

 
Kommentar:  
Fylkesmannen har ikke noen vesentlige merknader til planforslaget. De anbefaler at det 
tas inn en bestemmelsen som sikrer at havneområde ikke utsettes eller fører til 
forurensning ifbm. båtpuss. På bakgrunn av dette foreslås det at det tas inn en generell 
bestemmelsen under bruken av næringsbebyggelse 1 og 2.  

 
Statens Vegvesen 

Planområdet ligger tilknyttet kommunalt vegnett i god avstand til fv. 7102. 
Adkomstforholdene mot fylkesvegen er akseptable. Statens vegvesen har ingen merknader 
til planforslaget 
 

NVE.  
I vår uttalelse til planoppstart bemerket vi at vi ikke kunne se at våre interesser ble berørt av 
tiltaket men anbefalte at forholdet til stormflo og havnivåstigning ble ivaretatt gjennom 
bestemmelsene. I forslaget til bestemmelsenes § 4.3 er det tatt inn minimum kotehøyde på 3,0 
meter for kaianlegget (NN 2000). Dette er positivt og vi har ingen innvendinger til planforslaget 
slik det nå foreligger 



 
Nausthaugen båt og velforening 

Det er sendt inn klage på vedtaket. Men det gjøres oppmerksom på at vedtaket som er 
gjort er en del av en planprosess og ikke kan påklages. Klagen behandles på bakgrunn av 
dette som en merknad til reguleringsendringen.  

 
- Nausthaugen båt og velforening har søkt og fått godkjent utliggere på flytekai for å 

tilfredsstille behovet for fortøyning av småbåter for medlemmene. Utliggere har ikke blitt 
montert for at Helge Finseths flytebrygge fremdeles ikke er iht. tillatelse. Dvs. 20 meter 
fra nausthaugens anlegg.  
Kommentar: 
Forholdet til flytebrygge og plassering av denne kommenteres i eget punkt da det er flere 
innspill som går på dette forholdet.  

- Den omsøkte reguleringsgrensen for småbåthavn følger nøyaktig utlegget til Finseth 
ulovlige anlagt flytebrygge. Det er liten tvil på at dette krysser eiendomsgrensen i sjø. 
Viser så til fylkesmannens behandling av dispensasjonssak vedrørende plassering av 
flytebryggen. Mener derfor at reguleringsgrensen må flyttes slik at den går minst 20 
meter fra nausthaugens anlegg.  
Kommentar:  
Forholdet til planavgrensning og eiendomsgrense kommenteres i eget punkt da det er 
flere innspill som går på dette forholdet.  
 

- Alternativt, hvis Vasslibukta først skal reguleres til småbåthavn, bør hele bukta reguleres.  
Kommentar:  
Reguleringsendringen som behandles er et privat planforslag. På bakgrunn av dette er 
grenser fra eksisterende reguleringsplan benyttet. Skulle området i hele Vasslibukta vært 
med, så burdet det vært gitt innspill om dette ifbm. varsel om oppstart. Da en utvidelse nå 
vil betinge ny høringsrunde.  

 
Stein Ivar Hiller 
- Eiendomsgrense og planavgrensning.  

Tiltakshaver har nå i over 10 år krenket min eiendomsgrense i Vasslibukta, og prøver nå 
å regulere noe som ikke er hans eiendom. I forbindelse med at Nærøy Kommunes vedtak 
angående dispensasjon for tiltakshavers plassering av flytebrygge ble opphevet av 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hovedregelen om at bygningsmyndighetene ikke skal ta 
stilling til privatrettslige forhold i pbl. § 21-6 gjelder bare «med mindre annet følger av 
loven her». Avstandskravet i pbl. §29-4(2) er et privatrettslig forhold som det følger av 
loven at kommunen skal vurdere, og dette innebærer at kommunen også må ta stilling til 
eiendomsgrensene.  
Plansaken bør avvises, subsidiært må planavgrensningen justeres slik at den følger 
midtlinjeprinsippet i Vasslibukta, eventuelt bør Vasslibukta tas ut av planen i sin helhet. 
Kommentar:  
Forholdet til planavgrensning og eiendomsgrense kommenteres i eget punkt da det er 
flere innspill som går på dette forholdet 
 

- Drikkevann:  
Retten til rent og tilstrekkelig drikkevann er godt fundamentert i Norge gjennom 
drikkevannsforskriften. Denne forskriften har tiltakshaver tidligere brutt (se vedlegg 1, i 
mitt innspill til oppstart).Område rundt min brønn bør reguleres som «hensynssone 
drikkevann», subsidiært må planavgrensningen justeres i en slik avstand til brønnen at 
nye tiltak ikke kommer i konflikt med vann-åre og teknisk infrastruktur i forbindelse med 
vannanlegget. Videre bør andre avbøtende tiltak diskuteres (dette kan f.eks. være hvordan 



kjemikalier oppbevares, hvordan minimere risiko ved anleggsarbeider, tanking av båter 
m.m.). De avbøtende tiltak man blir enige om må dokumenters som 
reguleringsbestemmelser i planen. Jeg forventer at kommunen tar initiativ til dette. 

 
Kommentar:  
Det er i innspill vist til og vedlagt en avtale fra 1996 mellom Helge Finseth og Sigmund 
Hiller vedrørende grunnvannsbrønn. Ved sjekk i grunnvannsdatabasen til NGU, er det 
ikke registrert noen forekomst innenfor planområdet eller rett utenfor planområdet. 
Saksbehandler har vært i kontakt med Stein Ivar Hiller for å få påvist hvor denne 
grunnvannsbrønnen er. Det er ettersendt kartutsnitt som viser plassering av 
grunnvannsbrønnen som ligger rett utenfor planområdet. Men bakgrunn i innspill og 
viktigheten ved å ivareta drikkevannskilder, så vurderes det at innspill imøtekommes ved 
at det avsettes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av 
grunnvannsbrønn for det arealet som kommer inne på planområdet. Samt at innspill ang 
hindring av forurensning fra kjemikalier fra småbåthavn og næringsområde tas inn som 
tillegg i planbestemmelsene. Dette er noe som også fylkesmannen har poengtert i sitt 
høringsbrev.  

 
- Plassering av flytebrygge.  

Som tidligere nevnt har tiltakshaver nå i over 10 år hatt flytebrygge ulovlig plassert, og 
på tross av nærmere ti forespørsler til kommunen om oppfølging av dette har kommunen 
aldri utført ulovlighetsoppfølging i denne saken. Derimot vedtas det at flytekaien skal tas 
ut av tegningsgrunnlaget og vedtaket skrives så lite presist at det er svært lett å tolke 
dette som at planbestemmelsene er vedtatt og flytebryggen er vedtatt flyttet. Dette virker 
rett og slett som et forsøk på å gjøre saken vanskeligere å tolke for meningmann. En god 
skisse skal illustrere hvilke tiltak som er tenkt gjennomført, og ikke fjerne viktige 
elementer. Slik formålsgrensen nå er satt, og med tilhørende reguleringsbestemmelser, 
åpner planen for at flytebryggen nå blir liggende på tross av gjeldene vedtak om at denne 
skal ligge minimum 20 meter fra kaianlegg tilhørende Nausthaugen. Det faktum at 
reguleringsplanen vil oppheve dette vedtaket er ikke nevnt i saksfremlegget. Tidligere 
sakshistorikk og vedtak nevnes heller ikke i planbeskrivelsen.  
Mitt innspill: Tiltakshavers flytebrygge må flyttes i henhold til tidligere vedtak. I 
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav bør det med tanke på den lange historikken i 
denne saken legges inn som et rekkefølgekrav at denne flyttingen av flytebryggen skal 
være utført innen noen form for byggetillatelse gis i planområdet. 
Kommentar: 
Forholdet til flytebrygge kommenteres i eget punkt da det er flere innspill som går på 
dette forholdet.  

 
- I plankartet er noen bolig/hyttetomter regulert inn i hensynssone for høyspent. Det 

samme gjelder campingplass og lekeplass! Styrken på de elektromagnetiske feltene bør 
dokumenteres. Plassering av campingplass, lekeplass og tomter bør planlegges (med 
byggegrenser) ut i fra feltstyrken på høyspent. Krav til fysisk sikring rundt høyspent, 
spesielt der barn forventes å kunne oppholde seg, bør vurderes og sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser 

 
Kommentar:  
Det er på sikt planlagt at høyspent skal legges i jord. Videre er det automatisk 
byggegrense i forhold til høyspent i luft tilsvarende som hensynssonen. Det er en liten del 
av lekeområdet som ligger innenfor hensynssonen til høyspentledningen. Dagens 
reguleringsplan har ikke avsatt område for lekeplass, noe som reguleringsendringen 
legger opp til. Slik at barn og unges interesser vil bli bedre ivaretatt ved endring av 
reguleringsplanen enn ved dagens plan. Slik at etter en total vurdering så anses foreslått 



løsning som et bedre alternativ enn dagens situasjon, selv om en liten del av området blir 
berørt av hensynsområde for høyspent.  

 
- Deler av bekken i området er regulert som småbåthavn. Siden det vil være fysisk umulig 

for annet enn modellbåter å bevege seg i en ca. 1-2 meter bred bekk vil jeg tro at denne 
muligens er tenkt gjenfylt. Bekken bør reguleres som friområde og ikke småbåthavn. 
Flomveier bør beskrives og sikres gjennom reguleringsbestemmelser 

 
Kommentar: 
Bekk går delvis i plangrensen og er gjennom planen fremstilt til arealformål småbåthavn, 
det er riktig som det er vist til i innspill at det ikke er egnet for småbåthavn og at bekk bør 
bevares ifbm. ivaretakelse av flomveier. På bakgrunn av dette anbefales et at området 
endres til "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" og at det utarbeides 
bestemmelse til området som sikrer at flomvei ikke blokkeres.  

 
- I plankartet virker byggegrensene rett og slett tilfeldig satt. Dette vil kunne 

vanskeliggjøre byggesaksbehandlingen i etterkant. Rent konkret dreier dette seg om:  
Byggegrense i småbåthavn 1 og 2 mangler  
Byggegrense går gjennom hensynssone for høyspent  
Byggegrense går gjennom vei  
Friområdet i nordvest har to byggegrenser  

 
Kommentar:  
I planforslaget er det er satt byggegrense langs veg, både privat og kommunal. For 
Fritid/Turistformål 1 og Næring 2. er det satt egen byggegrense mot sjø. Arealformål som 
er regulert til Bebyggelse og anlegg etter §12-4pbl. er planlagt bebygd, slik at det bør 
presiseres gjennom bestemmelsene at byggegrense følger formålsgrensen så fremt ikke 
annet fremgår av plankart. Dette vil også gjelde for arealformålet Småbåthavn 1 og 2. På 
bakgrunn av dettes anbefales det å ta inn et nytt pkt. under §2.5 i planbestemmelsen som 
presiserer dette.  
 

- Planforslaget er det regulert for et to etasjes lagerbygg på utfylling i Vasslibukta. Rent 
estetisk har jeg ingen problemer med dette, jeg av den oppfatning av at Tennfjord 
hyttefelt stort sett har blitt pent anlagt så langt. Det som derimot bekymrer meg her er 
bygningsfysikk og det geotekniske aspektet. Det har tidligere vært mindre utrasinger fra 
denne fyllingen, og en toetasjes lagerbygning som plasseres nær opp til byggrensen (på 
kanten av utfylling) vil etter min mening være et risikoelement på grensen til 
ekstremsport. Det bør foretas geoteknisk stabilitetsvurdering av utfylling. Byggegrense og 
lagerbygningens størrelse (og hvilken punktlast man kan tillate) bør vurderes på 
grunnlag av denne undersøkelsen. 
 
Kommentar: 
Det er presisert i planbestemmelsenes pkt. §2.4 "Før bygging på fyllinger i sjø, skal det 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagperson". På bakgrunn av dette vurderes det 
at geoteknikk vil blir ivaretatt ved byggetillatelse og innspill anses som ivaretatt.  
 

- Ved en feltutbygging (og ved bygging av næringsbygg) er det relativt utbredt å utarbeide 
en utomhusplan. Dette dokumentet foreligger ikke i denne saken, og hvordan friområdene 
er tenkt utformet er ikke beskrevet i planbeskrivelsen. Utomhusplan bør utformes (eller i 
de minste bør dette beskrives godt i planbeskrivelsen). 
 
Kommentar:  
Fellesbestemmelsenes pkt. §2.1 hjemler dette. Samt at det er presisert i planbestemmelsen 
at det skal utarbeides en situasjonsplan som viser utnytting for hele området ved 



utbygging av Campingplass, og Næringsbebyggelse 1 og 2. jfr. pkt. §3.6 og §3.7 i 
planbestemmelsen. Innspillet anses som ivaretatt.  

 
Presiseringer og kommentarer av felles innspill.   
- Forhold til eiendomsgrenser og planavgrensning i Vasslibukta.  

En arealplan beskriver den fremtidige arealbruken av et område. Det er anbefalt at 
grenser fortrinnsvis følger eiendomsgrenser for at bruken skal være enklest mulig å 
forholde seg til. På land er stort sett dette et greit prinsipp å forholde seg til da det oftest 
er klare grenser. For sjøarealer er praksisen noen annen da det fortrinnsvis ikke er 
eiendomsgrenser i sjø. Det har vært flere dommer og noe ulik praksis ved fastsetting av 
eiendomsforhold ut i sjø. Marbakken har blant annet blitt bruk, det samme har midtlinje 
prinsippet. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige spørsmål ved behandling 
etter plan- og bygningsloven. Slik at om området legges ut til småbåthavn, så avklares 
ikke på noen måte eiendomsretten i sjø mellom eiendommene gjennom avsatt 
formålsgrense. Det er gjennom innspillene fra både Stein Ivar Hiller og Nausthaugen båt 
og velforening vist til en klagebehandling hos Fylkesmannen (16/3993) som tar for seg 
grenser i området ifbm. behandling av flytebrygge. Det som fremkommer av 
klagebehandlingen er at det ikke er foretatt en vurdering av plassering av tiltaket i forhold 
til grensen og på bakgrunn av dette var tillatelse ugyldig, da det var usikkert om tiltaket lå 
nærmere enn 4 meter fra felles grense jfr. §19-4pbl.   
Formålsgrensen som er avsatt gjennom reguleringsplanen beskriver kun at det vil være 
mulig å benytte arealet innenfor planområdet til småbåthavn og avklarer på ingen måte 
noe eierforhold. I utgangspunktet har det vært mulig å regulere hele området i 
Vasslibukta til Småbåthavn. Ved å gjøre dette vil det betinge ny høringsrunde og 
utlegging til offentlig ettersyn. Ved å ta område ut av reguleringsendringen, vil det føre til 
at reguleringsplanen blir endret med unntak av beskrevet området. Det vil da være en 
eldre plan som gjeler for akkurat det området og på bakgrunn av dette være 2 planer å 
forholde seg til i området, noe som anses som uheldig ved revidering av reguleringsplan.  
Merknader går ikke på bruken av område til formålet småbåthavn, men på plassering av 
småbåthavn. På bakgrunn av dette foreslås det at merknader ifbm. småbåthavn område 
ikke imøtekommes og områder Småbåthavn 2 godkjennes som fremstilt.  

 
- Plassering av flytebrygge 

Kommunen følger opp plassering av flytebrygge som egen tilsynssak. Da flytebrygge 
fortrinnsvis skal ligge iht. gitte tillatelse. Ligger den ikke det vil det danne pålegg om 
retting og eventuelt ulovlighetsoppfølging. Plassering av flytebrygge avklares ikke 
gjennom at arealet avsattes i reguleringsplan til småbåthavn.  

 
Bestemmelser:  
Sammen med planforslaget er det vedlagt forslag på bestemmelser. Reguleringsbestemmelser 
for Tennfjord Hyttefelt datert 27.08.2018. Det er foreslått noen endringer på bestemmelsene 
iht. vurderinger i saksfremlegget. Alle endringer er fremstilt i rødt, ny tekst er rød og øvrig 
tekst er sort og uendret i forhold til bestemmelser datert 03.04.2018 som var vedlagt planen 
når den var på høring.  
 
Plankart:  
Det foreslås en endring i plankartet. At bekken ned til Vasslibukta reguleres til formålet 
Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det vil hindre all tvil vedrørende 
bruk av området. Videre bør det avsettes hensynssone ifbm. drikkevannskilde ved bekken. 
Endringen er beskrevet nærmere under merknadene.  
 
Konklusjon:  
Den foreslåtte endringen går i hovedsak ut på at det skal legges til rette for campingplass innenfor 
en del av planområdet og et nytt næringsområde (Næringsområde 1) for lager av blant annet 



båter. Øvrige endringer er mindre endringer av formål og en sammenslåing av formål. Det er 
gjennom varsling ikke kommet vesentlige merknader til planforslaget utover noen innspill på 
plassering av eksisterende småbåthavn i Vasslibukta. Eksakt plassering av småbåthavn hjemles 
ikke av planforslaget, og legges derfor ikke til grunn ved behandling av reguleringsplanen. Det er 
utarbeidet reviderte bestemmelser som i hovedtrekk viderefører dagens bruk for de områdene 
som er utbygget samt bestemmelser som ivaretar nye områder til blant annet campingplass og 
Fritids/Turistformål.  
Alle innkommende merknader til reguleringsplanen er gjennom saksgangen kommentert og 
forsøkt innarbeidet i det endelige planforslaget. Det tilrås at planforslaget vedtas slik det 
foreligger med foreslåtte endringer/presiseringer.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
endring av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av 

grunnvannsbrønn ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
endring av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende 
plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av 

grunnvannsbrønn ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
endring av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende 
plandokumenter.  



Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av 

grunnvannsbrønn ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
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1 Bakgrunn for reguleringssaken 
Grunneier Helge Finseth har fått mange forespørsler om overnattingsplasser og servering.  I 
tillegg er det etterspørsel etter oppstillingsplass for campingvogn/bobil samt hyttetomter. I 
dag tilbys turister fiske fra Finnseth sin båt, men det er behov for brygge slik at turister kan 
leie båt og dra ut å fiske selv. Han ønsker derfor en endring av planen benevnt «Vasslibukta». 
Planen endrer samtidig nytt navn til «Tennfjord hytte og campingplass».  Gunneier har 
engasjert Ing. Jorleif Lian AS for utarbeidelse av reguleringsplan. Saksbehandler har vært 
Jorleif Lian. 

 

2 Planområdet  
Planområdet ligger på Tennfjord i Nærøy kommune , se oversiktskart vedlegg 1 samt 
reguleringskart vedlegg 2, fig 2.1 og fig 2.2.  Fektet ligger ca 5 km fra nærmeste butikk. Skole 
og forsamlingshus ligger ca 3,5 km fra feltet.  
 
Fig. 2.1 

 

 

Fig. 2.2  

 

 

Plan-
område 
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Eiendomsforhold 
Gnr Bnr Postadr Poststed Navn 

99 49   FINSETH SONJA ANITA 
99 50 7990 NAUSTBUKTA FINSETH KAI ROGER OG WENCHE ELISABETH 
99 55 7990 NAUSTBUKTA NILSEN KAI OG GØRILD BRÆKKAN 
99 41 7990 NAUSTBUKTA HILLER STEIN IVAR 
99 38 7990 NAUSTBUKTA FINSETH HELGE EDMUND 
99 2 7990 NAUSTBUKTA FINSETH SONJA ANITA 
99 39 7990 NAUSTBUKTA KRISTOFFERSEN STIG OG BRITT ELIN 
99 1 7990 NAUSTBUKTA FINSETH SONJA ANITA 
99 59 7990 NAUSTBUKTA ARNØY BENTE OG JARLE 
99 52 7990 NAUSTBUKTA IVERSEN GUNN INGER GJERSTAD OG JOAR 
99 51 7990 NAUSTBUKTA GÅSBAKK ODD HELGE OG TRINE 
99 56 7990 NAUSTBUKTA RØNNINGEN ÅKE IVAR OG TOVE SOLVANG 

. 
 

3 Eksisterende forhold 
(beskrives med tekst og ortofoto/bilder) 

3.1 Arealbruk 

Området er i dag i bruk til veier, hyttetomter, hustomt, serveringslokaler, lagerplass og 
2 flytebrygger. Se fig 3.1 

 
         Fig 3.1 
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3.2 Bebyggelse 

Området er bebygd med ett bolighus, flere hytter, serveringslokalet, 2 flytebrygger og 
bølgedemper. Serveringsstedet er bygd som ett lysthus med stor åpen grill i midten med 
fri utsikt mot sjøen.  I øst og vest er det lagt steinfylling i sjøen som forberedelse for 
utbygging av næringslokaler. Steinfylling i vest er tenkt bebygd med service , servering 
og overnatting muligheter. 
 
Fra fyllingene er det anlagt flytebrygger.  
I vest er flytebrygge for beboerne i hyttefeltet samt kunder av øvrige turistanlegg innen 
planområdet.  
I øst er det en eksisterende flytebrygge som er i bruk av bl.a næringsaktører og 
privatpersoner som ikke er direkte knyttet til planområdet.  Det har vært og er fortsatt en 
del uenighet om etablering og plassering av flytebrygge i øst. Konflikten består i at 
eierne av kaianlegg øst for brygga mener brygga er plassert slik at det blir for trangt å 
komme inn med båt til kaia.  
 
 

3.3 Landskap og fjernvirkning 

Området er en fjellknaus som er utbygd med flere hytter og med adkomst til sjøen via to 
flytebrygger. Mot sjøen er det utsprengt et område i vest for planlagt servicebygg. I øst 
er det utsprengt og fylt opp et område i sjø som i dag er i bruk som kombinert parkering 
og lagerplass.  I vest er det sprengt ut fjell som er brukt til steinfylling i sjøen. På 
fyllingen er det planlagt oppført serverings og overnattingssted i sjøhus stil.  
Byggene som er oppført er i dag bygd i som fritidsboliger i 1 etg og med farger som 
gjør at hyttene ikke stikker seg ut.  
 
 

3.4 Lek og rekreasjon 

Området er relativt spredt bebygd og har flere grønne lommer som er fint til lek. Det er i 
tillegg relativt sett store tomter som gjør området attraktivt form barnefamilier. 
 
 

3.5 Trafikkforhold 

Adkomst til området skjer via kommunal vei og fra sjøsiden via flytebrygge. 
Det er etablert bilvei fram til hver enkelt hyttetomt og ned til flytebryggene. 
 

3.6 Naturmangfold 

Det er søkt i offentlige databaser etter registrerte naturtyper i området.  
 

Det er i databasen Naturbase ikke registrert verneverdige områder eller truede arter i 
området eller i nærområdene. Det er heller ikke kjent at området har viktige viltbiotoper 
(DN-håndbok 11).  Ut fra en samlet vurdering synes det ikke sannsynlig at planområdet 
inneholder rødlistearter. 
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Det er søkt i GiNT (innsynsløsning utarbeidet av fylkeskommune og fylkesmann i NT). 
Det er funnet at området er en del av ett større leveområdet for Hubro fig. 3.6.1.   
 
Fig 3.6.1 
 

 
 
 
Brakkvannspol 
Fylkesmannen har i uttalelser til forhåndshøring bemerket at det er en brakkvannspol i 
nærheten av planområdet (fig 3.6.2). 
Denne planen er en justering av eksisterende plan med en mindre utvidelse i nord-vest. 
Det meste i sjø. Denne utvidelsen innebærer ingen konsekvenser for brakkvannspolen. 
Innen planområdet er det sør og nærmest brakkvannspolen innregulert ett lagerbygg 
hvor det er tenkt lagret båter og annet utstyr. Avstand fra byggegrense i planområdet og 
brakkvannspol er minimum 37m. I området mellom brakkvannspol og lagerbygg går 
kommunal vei.  
 
Fig 3.6.2 
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3.7 Miljøfaglige forhold 

Området er åpent og er utsatt for vind. Nede ved sjøen hvor det er anlagt flytebrygger 
kan det være fare for at sjøvann ved springflo og pålandsvind kan kommer innover land 
hvis områdene ikke legges høyt nok. Området har høy utnyttelse med mindre 
hyttetomter som grense mot hverandre. De fleste tomtene er naturtomter med 
bebyggelse i naturfarger. Dette gjør at bebyggelse en er berikelse for området og at 
overgang mellom bebyggelse og natur får en fin overgang. Planlagt bebyggelse nede 
ved sjøen vil ha bryggepreg og vil gjøre at området fremstår som meget idyllisk. Det vil 
være en fordel for området at bryggebebyggelse blir oppført i 2 etg for å skjerme for 
fjellveggen. 
 

 

3.7.1 Løsmasser 

          I NGU løsmassekart er landområdet benevnt: 
- Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn -  Mektigheten av humusdekket er 

vanligvis 0,2 – 0,5m. Fjellblotting opptrer hyppig innen området. Grønn farge på fig 
3.7.1.  

- Bart fjell – Områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50% av arealet er 
fjell i dagen. Lys grå farge på fig 3.7.1. 

 
Fig. 3.7.1 

 
 
- Løsmasser i sjø er ukjente. 

3.7.2 Fjell 

Grunnforhold synes utfra overnevnte data å være gode for bygging ihht planen. Risiko 
for skader på anlegg pga grunnforhold er små.  
Usikkerheten ligger i grunnforhold i sjøområdene. Dagens fylling er i hovedsak utført 
rundt 2006 (se fig 3.7.1). Tiltakshaver opplyser at det den gange ble foretatt 
setningskontroll for å vurdere stabiliteten. Kontrollen viste ingen setninger. 
Sjøbunn i fyllingsområdet har, ifølge digitalt sjøkart, en helning på 1:8. 
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Fig 3.7.1 

 
 
 
Berggrunn N50 
Berggrunn består ifølge NGU av:  
Granittsik granodeorittisk gneis, stedvis båndet, til dels magmatittisk. Se fig 3.7.2. 
 
 
Fig 3.7.2 

 
 
 

3.8 Reindrift 

Området er den del av distriktenavn:«Voengelh-Njaarke» Totalt er distriktet på 299 769 
da og er et brukt som seinvinterland se fig 3.8.1  
 
Området er allerede utbygd og en fortetting av området med flere hytter og 
campingplass anses ikke å ha noe store ulemper for reindriften. 
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3.9 Fiskeri 

Tilgrensende sjøområdet er definert som området for fiskeri 
 
Fisketider/fiskesoner sjø. 
Fiske etter anadrom laksefiske med faststående redskap i sjøen. Oppdatert april 2016. 
Siden forskriften definerer en grese ut fra tekst kan det oppstå tvilstilfeller. Dette er 
fylkesmannens tolkning av tekstbeskrivelse i forskriften og det er denne som skal følges i 
forhold til fisketid og soner 
 
I følge Fiskeridirektoratet i Trøndelag er dette området definert av miljøvernavdeling 
hos fylkesmannen og er en del av ett stort området (avmerket med blått på fig 3.9.1)  
som det kan fiskes laks med garn. 
 
 
Fig. 3.9.1 
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3.10 Kulturminner  

Det er ingen kjente kulturminner i området registrert i Riksantikvarens database 
Askeladden. Inntil området i øst er det registrert kulturminne Tenfjord obj. id 65972. 
Lokalitet 60340. Se fig. 3.10.1 

 
Kulturminnet ligger utenfor planområdet og vil ikke bli berørt av endringer som følge 
av godkjenning av denne planen. 
 
 
Fig 3.10.1 
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4 Planstatus 
4.1 Kommuneplan  

Området er i kommuneplan oppført som eksisterende plan, men utvidelsen i nord-vest 
kommer inn på området som i kommuneplanen er regulert til LNF og Fiske (fig 4.1.1). 
LNF området er ett området som ligger brakk og som er grunnlendt med delvis fjell i 
dagen, men er godt egnet til campingplass pga stabiliteten.  
 
Området regulert til fiskeri er i søk på Gint avdekket at området er avsatt til garnfiske 
etter laks og i følge fiskeridirektoratet ett området avsatt av miljøveravdelingen på 
fylket. (se pkt 3.9) 
 
Fig 4.1.1. 

 
 

4.2 Reguleringsplan 

Planområdet er innenfor reguleringsplan Vasslibukta datert 01.04.2011 med unntak at 
noe sjøområder og en landområdet i vest på 3,28 da.  

Eksist plan: 
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Ny plan: 

 

 

 

5 Analyse av planområdet og spesielle problemstillinger 
5.1 Lek og rekreasjon 

Området er landlig med lite trafikk. Dagens bruk av området er at barn og unge leker på 
nært hyttene og i de store friområdene. 
Ved etablering av campingplass er det behov for å etablere en lekeplass. Lekeplassen 
bør anlegges sentralt i området for campingplass. 
 

5.2 Landskap og fjernvirkning 

Bebyggelsen bør utvikles og ha en «fiskevær» aktiv utforming med bryggelignede 
bebyggelse nært sjøen. Dette vil gjøre området fint å se på både fra land og sjø. 
Campingplass må utformes slik at de fleste har utsikt til sjø. 

 

5.3 Trafikkforhold 

Det må legges til rette for bedre adkomst enn dagens reguleringsplan viser for å kunne 
bruke planlagt campingplass fult ut. Ved å etablere campingplass og døgnutleie vil det 
bli økt trafikk i området. Det vi derfor innregulert en veisløyfe mellom for tomt 16-18 
og området «Næring 1». Noe som gir veien bedre stigningsforhold samtidig med at vei 
inn i området da får færre avkjørsler til hytte/hus tomter. Dette igjen gir mindre risiko 
for møteulykker.  
 
Ved etablering av småbåthavn vil området og kunne besøkes av turister som kommer 
sjøveien.  Det er viktig for området å ha adkomst til sjøen og at adkomst vil 
flytebrygger og kai ikke blir privatisert. 
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5.4 Biologisk mangfold 

Området er allerede utbygd og reguleringen som nå foretas er en fortetting av ett 
område som allerede er regulert og utbygd. Unntak er utvidelse i sjø hvor det skal 
legges ut flytebrygger og bølgedemper. (Bølgedemper er allerede bygd med midlertidig 
godkjennelse i kommunen.) 
 
Det vurderes på grunnlag av tidligere planarbeid og nytt søk i GiNT at tiltaket ikke vil 
medføre store negative ulemper i forhold til biologisk mangfold, jf. Nml § 1,10 og 12.  
Vi mener det for området foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i saken. Nml § 9 om 
«føre var prinsippet» er lite aktuelt. En kan ikke se at det vil bli krav om avbøtende 
tiltak jf. Nml § 11.Det kan ikke ses at tiltaket vil komme i strid med målsettinger i 
naturmangfolds-loven. 

 

5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Pkt 1-1 til 1.5 Skade på grunn av store vannmengder. 
Det kan være fare for skade på bygninger og anlegg nær sjøen. Forutsatt at byggverk 
oppføres ihht gjeldende lover og retningslinjer samt at 1 etg oppføres på min. kt +3,2 
(NN2000), anses risiko for skade å være liten. 
 
Pkt 1-6-2 Skade på grunn av skred. 
Hyttene i området ligger oppe på en kolle ved sjøen noe som gjør skredfaren uaktuell. 
 
Næringsbygg ved sjøen er planlagt oppført på eksisterende steinfylling i sjø.  
Tiltakshaver opplyser at hoveddel av fylling ble foretatt i 2006 og at det ble foretatt 
kontroll av stabilitet ved å etablere målepunkter på fyllingen. Kontrollen vedvarte over 
1 år og viste at fyllingen var stabil. Digitalt sjøkart viser at stigning på sjøbunn i 
området for fyllingen 1:8 og blir slakere jo lenger ut man kommer. Ut fra helning på 
terreng og kontroll av fylling vurderes det som i utgangspunktet trykt å bygge på 
fyllingen. Det blir uansett opp til utbygger å forsikre seg om at grunnforhold er trygge i 
området. Risiko anses ikke så stor at det i planbestemmelser settes krav om 
grunnundersøkelser i området før bygging. 
Steinfylling er stabil med en helning på 1:1,5. Ved å legge inn en byggegrense på 4m vil 
det sikre at bygget står på stabil steinfyllingen.  Sikringstiltak og kvalitets-sikring av 
disse er nødvendig. Hele veggen må gås gjennom visuelt og alt av løst og nesten løst 
fjell må fjernes. Løst fjell som ikke lar seg fjerne må sikres med fjellbolter. Fra topp av 
fjellskjæring og 1m innover i terrenget må fjellet avdekkes og renses. I dette området 
settes det og opp gjerde som tåler belastning av at en voksen person faller mot det. 
Høyde, utførelse og kvalitet på gjerde skal oppfylle eventuelle krav som eventuelt stilles 
til slike gjerder. 
Under forutsetning av at dette gjøres anses risiko for uhell å være akseptabelt.  
 
Pkt 1-6-6 Steinsprang 
Det er høye fjellskjæringer etter fjelluttak i området. Det er fare for steinsprang fra disse 
fjellskjæringer da det som regel vil ligge igjen mye løst fjell og stein i veggen. Risiko 
for skade på mennesker og utstyr er stort nært fjellveggen.  
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Pkt 1.7 Skog- og gressbrann 
Det er lite skog i området. Det er liten fare for skog- og gressbrann. 

 
Pkt 1.8 Sterk vind – storm/orkan 
Området ligger ved sjøen med åpning mot nord. Sterk vind fra nord vi kunne gi skader 
på anlegg til sjøs og land. Planlagt bølgebryter vil dempe risiko for skader på sjøanlegg. 
Øvrige anlegg på land forutsettes bygd ihht gjelden lover og forskrifter. Det vil dermed 
være liten fare for alvorlige skade på bygg som følge av sterk vind. 

 
Pkt 1.9 Ekstrem nedbør 
Området ligger i et området med godt fall bort fra området. Det vil ikke være fare for 
skade som følge av nedbørsmengder. 
 
Pkt 1-10 Radon 
Det er generelt fare for Radon, men ved å bygge bygningene med Radon-sperre i 
bunnen vil faren for at gassen kommer inn i bebyggelsen være minimal. 

 
Pkt 2.1 Eksplosiver/trykksatte stoff og reaksjonsfarlige stoffer. 
Det er ikke sannsynlig at bruk av slike stoffer blir brukt, men under forutsetning av at 
entreprenør følger gjeldende lover og forskrifter vil fare for bruk være minimal. 

 
Pkt. 2.2 Storbrann. 
Det er mange hytter i området og ved brann er det fare for spredning. Det er relativt stor 
avstand mellom hyttene og fare for spredning vil være liten.  
 
Pkt 2.3.5 Trafikk ulykker 
Ved å etablere campingplass i området vil trafikken fra og til området øke. Planlagt 
campingplass vil likevel ikke få så stor trafikk som en mer «ordinær» campingplass da 
de fleste av plassene vil være med helårsutleie. Det antas at trafikkbelastningen fra hver 
campingvogn er noe større enn hyttene da camping-vogneiere erfaringsmessig bruker 
disse noe mer enn hytteeiere bruker hytta. Under forutsetning av at farten i området 
begrenses til tilnærmet gå-fart vil risiko for uhell være akseptabelt. 

 
Pkt 2-7 Forurensning i grunnen. 
Det vil i anleggsfasen være en risiko for forurensning i grunnen fra lekkasjer fra  
anleggsmaskiner. Det forventes at entreprenører som jobber i området har system for å 
fange opp dette. Med denne forutsetningen er risiko for forurensing akseptabel. 
 
Pkt 2-9 Fallulykker 
Det er sprengt ut fjell både i øst og vest i planområdet. Topp av fjellskrent er ikke sikret. 
Det er stor fare for fallulykker. Spesielt farlig er dette i og med at nærmeste bebyggelse 
er ett serveringssted hvor det nytes alkohol.  
Under forutsetning av at det settes opp sikringsgjerder i toppen av fjellskjæring vil 
risiko for fallulykker være akseptabel. 

 
Viser for øvrig til ROS analyse se vedlegg 7 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget 

Intensjon med denne planen er å legge til rette for campingplass, fortetting av 
hytteområdene med flere utleie/selveierhytter samt opparbeidelse av serviceanlegg med 
småbåthavn. 
 

6.2 Planområdet med arealbruk 

Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på 94,5 daa. 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg       42,3 daa 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    11,2 daa 

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift    27,2 daa 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  13.8 daa 
 
 

6.3 Bebyggelse  

Planen er oppdatert som bygd i tillegg til nye elementer som campingplass, 
sanitærbygg, serveringsbygg, lagerbygg osv.  

 
Fritid/Turistformål 1 
I området er det planlagt bebyggelse servicebygg for campingplassturister, med 
mulighet for matservering og overnatting.  Serverings-stedet er tenkt å kunne tilby 
mulighet for avholdelse av f.eks bryllup, konfirmasjoner ol. Bebyggelsen bør ha en 
«fiskevær» aktiv utforming med bryggelignede bebyggelse.   
 
Utsprengt området ved sjøen ligger 10-15m lavere enn hyttene noe som gjør at det kan 
etablere bygg i 2 etg uten at det går på bekostning av sikt for overforliggende 
bebyggelse. Bebyggelse bør være i 2 etg for å dekke til fjellveggen i bakkant av 
bebyggelsen. 
 
Mellom byggene og sjøkanten bør det være åpnet for ferdsel og med stor åpning for å 
komme til kaianlegg og småbåtanlegg. 
 
Fritid/Turistformål 2 
I enden av rundkjøring nord i feltet er det satt opp ett grillhus. Dette brukes til servering 
av kunder/gjester i området. Dette er ett populært sted med mye utleie som det er tenkt 
videreutviklet med bl.a sanitæranlegg. Området er en del av næringsvirksomheten som 
er tenkt nede ved området «Fritid/turistformål 1». 
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Småbåthavn 1. 
I området er det planlagt anlagt småbåthavn som flytebrygger samt bølgedemper.  
Det vil bli etablert kai i området for å kunne tilby guidede turer med båt opp til 50 fot. I 
tillegg vil det bli en utvidelse av flytebrygger hvor turister kan legge til med båter samt 
mulighet for plassering av utleiebåter. Det vil i tillegg legges til rette for at beboerne i 
område kan leie plass.  Størrelse på båtene i småbåtanlegget vil variere noe, men vil 
være i størrelsen 18 til 25 fot.  
 
Småbåthavn 2 
Utsprengt området og eksisterende flytekai i øst er anlegg som. Bygget her er planlagt 
brukt til lager av utstyr og båter, mens planlagt bygg ved kommunal vei er planlagt 
brukt også til vedlikehold av utstyr og båter. 
 
Byggeområdet 
Hytteområdet tomt 1-14 samt 19 skal kunne bebygges med 1 etg hytter med mulighet 
for hems.  
På hyttetomter bør det bygges hytter med naturlig farger som hvit, rødt, brukt, sort, 
grønt i forskjellige nyanser. Hvilken retning byggene skal stå synes ikke så viktig da 
bygg som ligger langs med terrenget til vises mindre enn hytter med gavl mot sjø. 
Samtidig vil hytter med gavl mot sjø være i harmoni med bryggene nede ved 
småbåthavna. 
 
Fritidsbebyggelse/bolighus: 
Tomt 1-  Eksisterende tomt hvor det åpnes for utleiehytter eller som 

planlagt hyttetomt for salg.  
Tomt 15-  Dette er bebygd bolighus . 
Tomt 16 – 18.   Tomtene er flyttet noe i tillegg til at det her åpnes for å selge

 tomtene til bolighus eller hytter. 
Tomt 19 –   Ny tomt for utleie eller selveierhytte. 
 
Næring 1 
Området som ligger inntil kommunal vei er tenkt brukt som tomt for lagerhall som skal 
brukes til lagring og vedlikehold av utstyr og båter. 
 
Næring 2 
På østsiden i planområdet er det et utsprengt område som i dag brukes som 
lager/parkering (Næring 2) og benyttes av flere i området. Her er det bygd rampe for 
utkjøring av båt fra henger. 
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Området for Campingplass 
På området kan det etableres områder for oppstilling av bobiler og campingvogn med 
telte eller spikertelt. Det vil bli anlagt veier, strøm og oppstillingsplasserer. Plassene vil 
være på 12x12m og skal være plassert med forskjellige høyder slik at alle får utsikt til 
sjøen. (Se skisse fig 6.3.1)  
Det vil og være mulig å føre opp inntil 3 små utleiehytter som er tenkt plassert i 
sør/østre hjørne av området. Dette vil være hytter beregnet for korttidsleie. I forbindelse 
med campingplassen skal det opparbeides en lekeplass for beboerne på campingplassen.  
 
Fig 6.3.1 

  
 

 
 
 
 

6.4 Veisystem 

Det må legges til rette for bedre adkomst enn dagens reguleringsplan viser for å kunne 
bruke planlagt campingplass fult ut. Ved å etablere campingplass og døgnutleie vil det 
bli økt trafikk i området. Det vi derfor innregulert en veisløyfe mellom for tomt 16-18 
og området «Næring 1». Noe som gir veien bedre stigningsforhold samtidig med at vei 
inn i området da får færre avkjørsler til hytte/hus tomter. 
 

6.5 Landskap/fjernvirkning 

Forutsatt at området utbygges i tråd med reguleringsplan ser en for seg at området vil 
bli en perle som mange vil besøke både fra land og fra sjøveien. 
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7 Konsekvenser av planforslaget 
Området vil bli en fin plass med stor aktivitet nede ved sjøen av båtturister som ønsker å 
kjøpe mat samtidig med at behov for overnatting fra båtfarende er økende med andre 
båttyper på sjøen nå enn tidligere. Planen vil være ett stort pluss for også området rundt 
med nye arbeidsplasser og økt aktivitet. 

 

7.1 Miljø 

Virkning av gjennomføring av planforslaget vil etter vår mening ikke ha vesentlig 
innvirkning på miljøet i området. Området er allerede bebygd med hytter og utvidelse 
med av småbåthavn 1 området innebærer bare noen lodd tilfortøyning av flytebrygge 
samt bølgedemper. 
Campingplassen vil bygge ned en del av att området som i dag er LNF området. 
Området er grunnlent med fjell i dagen og ikke skogvokst. Verdien som 
landbruksområdet er lav og å da kunne ta i bruk dette som campingplass vi 
samfunnsmessig etter vårt syn være lagt bedre sett også i lys at at området rundt er 
hyttefelt. 

 

7.2 Samfunnsmessig forhold. 

Utvidelse av området som turistanlegg vil være positivt for bygda og skape aktivitet 
som sikrer arbeidsplass og forhåpentligvis butikken i nærheten. Slike turistanlegg er 
meget populære og med riktig drift vil det være fullt belegg på ett slikt anlegg hver 
sommer.  
 

 

 

 

 

8 Medvirkning og samordning 
8.1 Forhåndsvarsling 

Det er avhold oppstartmøte med Nærøy kommune 02.05.2015. Oppstart av planarbeidet ble 
annonsert  11.05.2017 i Namdalsavisa og på Nærøy kommunes internettsider.  Det ble 
11.05.2017 sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 

 
Navn Adresse Postnr. Postadr. 
Nærøy kommune    
Nord Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandvegen 38 7713 STEINKJER 
Samisk kulturminneråd Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
NTE Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER 
Telenor Epost   

Statens vegvesen region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

NVE Vestre Rosten 81 7075 TILLER 

JOHNSEN KAI-ROGER OG WENCHE FINSETH NAUSTBUKTA 7990 NAUSTBUKTA 

NILSEN KAI OG GØRILD BRÆKKAN VAKKER-BERET VEGEN 7 7970 KOLVEREID 
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HILLER STEIN IVAR C/O BRIT HILLER FREDLYG. 16 7503 STJØRDAL 

FINSETH HELGE EDMUND OG SONJA ANITA NAUSTBUKTA 7990 NAUSTBUKTA 

KRISTOFFERSEN STIG OG BRITT ELIN NONSTINDVEGEN 1 7970 KOLVEREID 

FINSETH SONJA ANITA NAUSTBUKTA 7990 NAUSTBUKTA 

WILLIKSEN JARLE ANDRE OG BENTE ARNØY ANDREASVEGEN 36 7900 RØRVIK 

IVERSEN JOAR OG GUNN INGER  7970 KOLVEREID 

GÅSBAKK ODD HELGE OG TRINE ØVRE NAUSTHAUGEN 13 7870 GRONG 

RØNNINGEN ÅKE IVAR OG TOVE SOLVANG VATTINDVEGEN 3 7970 KOLVEREID 

 

8.2 Innkomne merknader 

 

8.2.1 Nausthaugen Båt og Velforening  (vedlegg 6) 

 
De krever at  flytebrygge i området «småbåthavn2» legge minimum 20 meter fra deres anlegg. Det 
er i dag 16,7meter. Videre påpekes at de har tillatelse til å anlegge utliggere på sitt kaianlegg noe 
som forutsetter at flytebrygge fra Tennfjord Rorbu og campingplass anlegges ifølge vedtak og 
tidligere komprissløsning 20m fra deres anlegg. Dette ihht godkjennelse fra Kystverket. Kystverket 
er heller ikke høringspart i denne saken. 
 
Kommentar: 
I følge Helge Finseth ligger flytebrygge i hht vedtak i kommunen. 
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8.2.2 Fylkesmannen i NT (vedlegg 8) 

Landbruk: 
Ingen merknader 
 
Miljø: 
Minner om krav til vurdering etter prisippene i naturmangfoldloven. Har registrert at det er en 
brakkvannspol i nærheten av området og vil vurdere om at det må stilles krav til avbøtende 
tiltak i forbindelse med planarbeidet. 

Kommunalavd: 

Minner om krav til ROS analyse. 

 

Kommentar: 

Området er fra tidligere regulert og hovedformålet med planen er tilrettelegging for 
campingplass i nord/vest. Planens endring medfører ingen endring som har innvirkning på 
brakkvannspolen. 

Ros analyse viser til pkt 5.5. 

 

8.2.3 NT-Fylkeskommune (vedlegg 9) 

Planfaglig: 
Innregulering av plass for campingvogner og bobiler innebærer store endringer i ett hyttefelt. 
Viktig med lokale interesser blir ivaretatt. 
 
Kulturminner: 
Ingen kjente, men minner om «lov om kulturminner» og krav til stans i arbeid og varsling ved 
funn av kulturminner. 
 
Kommentar: 
Ingen merkander fra hytteeieren på plan om campingplass. 
Hva angår kulturminner vises til pkt 3.9 i beskrivesen. 
 

8.2.4 Statens vegvesen (vedlegg 10) 

 
Ingen merknader 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.5 NVE (vedlegg 11) 
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Kan ikke se at tiltaket kommer i berøring med fare- eller aktsomhetsområder i vassdrag, men 
minner om minimumshøyde på gulv ved sjøkanten vurderes. 
 
 
Kommentar. 
Viser til tabell 4 side 36 i DSB sin veileder om havnivåstegning og stormflo (se tabel 8.2.5.1).  
Forhold mellom sjøkart +0 og NN2000 kt + 0 se tabell 8.2.5.2 
 
Høyde i forhold til sjøkart 0 
  
Middelvann    +1,51 
Nærøy 1000år   +2,31 
Antall havstigning  +0,58 
Antatt sikker høyde 1000 år +4,40 
 
Høyde omregnet til NN2000 
 
Sikker høyde (mot sjøkart 0) +4,40 
NN2000 kt 0 over sjøkart 0 - 1,62 
 
NN2000 sikker høyde  +2,78 
 
Sikker høyde med bølger anslått til + 3,20  
 
Tabell 8.2.5.1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15014-Planbeskrivelse (3).docx  Plan nr:G-01 
 

_____________________________________________________________________________________ 
IJL saksnr: 2015014 Side 23 av 23 
 

 
 
 
 
Tabell 8.2.5.2 
 

 



P2

Friluftsformål

Fritid/Turistformål1

FF

Lekeplass

Friluftsformål

Campingplass

BF

Næring 1

Friluftsformål

Næring 2

Kai 1

P1

Småbåthavn

2

Fritid/Turistformål2

o_Annen veggrunn -

grøntareal

o_Annen veggrunn -

grøntareal

o_Veg

Energianlegg Friluftsformål

Friluftsformål

Småbåthavn 1

FF

FF

FF

FF

FF

Veg

99/3599/35

99/50
99/49

99/17

99/38
99/39

99/38

99/41

99/34

99/35

99/34

99/36
99/36

99/21

99/22

99/29

99/52

99/51

99/2

99/25

99/26

99/56

99/55

H370_

Ø
=625950

Ø
=626000

Ø
=626050

Ø
=626100

Ø
=626150

Ø
=626200

Ø
=626250

Ø
=626300

Ø
=626350

Ø
=626400

Ø
=626450

Ø
=626500

N=7211000

N=7211050

N=7211100

N=7211150

N=7211200

N=7211250

N=7211300

N=7211350

N=7211400

N=7211450

N=7211500

VA-anlegg

16
17

18

3
2

1

4

812

11

14

13

19

5
6

79

15

10

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebyggelse

BF

Fritidsbebyggelse-frittliggende

FF

Fritids- og turistformålFritid/Turistformål

CampingplassCampingplass

Næringsbebyggelse
Næringsbebyggelse

EnergianleggEnergianlegg

LekeplassLekeplass

Fritidsbebyggelse/Turistfområl

BF/T

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

VegVeg

Annen veggrunn - grøntareal

Annen veggrunn -

grøntareal

KaiKai

Parkeringsplasser

P

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og

friluftsformål samt reindrift

FriluftsformålFriluftsformål

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende strandsone

SmåbåthavnSmåbåthavn

§12-6 - Hensynssoner

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Krav vedrørende infrastruktur

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense

RpFareGrense

RpInfrastrukturGrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Punktsymboler

Vegstenging\fysisk sperre

Avkjørsel - både inn og utkjøring

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

Detaljregulering
Tennfjord hyttefelt

Grunneier

5051_01

Nærøy

15.01.2018

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

18.04.2018 Skisse av flytebrygge på området Småbåthavn 2 fjernet. 18.04.2018 Jor
Kommunestyret sitt vedtak

11.05.2017
Oppstartsmøte............. 02.05.2015

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse
N

5 m

1:1000

NN1954

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

20150310

Ambita 



REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN TENNFJORD HYTTEFELT 

I NÆRØY KOMMUNE 
 
 
Bestemmelser rev. 03.04.2018 27.08.2018 
Vedtatt i kommunestyret den: …………………………. 
 
 
1. Generelt. 

1.1 Det regulerte området er på planen vist med regulerings-grense. 

1.2 Planområdet som er beskrevet i planen er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 
- (Pbl § 12-5 nr 1) Bebyggelse og anlegg 
- (Pbl § 12-5 nr 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- (Pbl § 12-5 nr 5) Landbruks-, natur-, og frilufts-formål samt reindrift. 
- (Pbl § 12-5 nr 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner 
- (Pbl § 12-6) Hensynssoner 

 
2. Felles bestemmelser 

2.1. I forbindelse med byggesøknad skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som foruten 
plassering av bebyggelse, viser eventuelle støttemurer, snitt av tomt og bygninger mv. 

2.2. Ved funn av kulturminner skal arbeid stanses og regional kulturminnemyndighet kontaktes jfj. 
Kml § 8 annet ledd. Dette gjelder kulturminner over og under vann.  

2.3. Ingen bebyggelse skal plasseres lavere enn kote 3.2 iht. NN2000. 
2.4. Før bygging på fyllinger i sjø, skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagperson. 
2.5. Der byggegrenser er vist i plankart gjelder avsatt byggegrense. Der byggegrense ikke er vist 

gjelder formålsgrensen som byggegrense for områder som hjemler bygging.   
 
3. Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr 1) 

 
3.1. Boligbebyggelse og anlegg (tomt 16-18). 

I området tillates oppført bolighus og/eller fritidsbolig.  
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 200m2 BYA inkl. parkering  
Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 8 meter i forhold til ferdig planert terreng 
rundt bygget. Takvinkel skal være mellom 10-34 grader. 

 
3.2. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (tomt 15). 

I området tillates oppført bolighus.  
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 200m2 BYA inkl. parkering  
Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 8 meter i forhold til ferdig planert terreng 
rundt bygget. Takvinkel skal være mellom 10-34 grader. 
 

3.3. Fritidsbebyggelse frittliggende (tomt 2-14). 
I området tillates oppført fritidsboliger.  
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 150m2 BYA inkl. parkering  
Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 6 meter i forhold til ferdig planert terreng 
rundt bygget. Takvinkel skal være mellom 10-34 grader. 
 

3.4. Fritids- og turistformål 1  
I området skal det oppføres servicebygg til campingplass, serveringsanlegg og utleiebygg for 
turister. Det åpnes og for salg av «hytteleiligheter» som del av anlegget. Det skal og anlegges 
tilstrekkelig antall parkeringsplass for ansatte og gjester i tillegg til snuplass for buss og lastebil. 
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 40 % BYA inkl. parkering. Maksimal høyde på topp møne 
skal ikke overgå 9 meter i forhold til ferdig planert terreng rundt bygget. Takvinkel skal være 



mellom 10-34 grader. Før det tillates bygging innenfor området skal det utarbeides en 
situasjonsplan som viser utnytting av hele området.  

 
3.5. Fritids- og turistformål 2  

I området skal det oppføres bygninger for matservering for turister og andre kunder (grillhytter). 
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 70m2 BYA for hele området. Maksimal høyde på topp møne 
skal ikke overgå 4 meter i forhold til ferdig planert terreng rundt bygget. Takvinkel skal være 
mellom 10-34 grader.  

 
3.6. Campingplass 

I området benyttes til campingplass å det som naturlig tilhører dette. Det tillates oppstillingsplass 
for campingvogn/bobiler. I tilknytning til oppstillingsplasser tillates det oppført spikertelt. Det 
tillates oppført spikertelt med maks lengde 8 meter, bredde 2,5 meter og maks høyde 3 meter. 
Det tillates oppført et spikertelt til hver vognplass. Hvert spikertelt skal godkjennes av grunneier 
før bygging starter.  
 

Innenfor området tillates det oppført inntil 5 utleiehytter, hytten skal maks være 50m2 BYA. 
Maksimal høyde på topp møne skal ikke overgå 5 meter i forhold til ferdig planert terreng rundt 
bygget. Takvinkel skal være mellom 10-34 grader.  
 

Før det tillates bygging innenfor området skal det utarbeides en situasjonsplan som viser 
utnytting av hele området, herunder oppstillingsplasser for vogner og grunnlag for plassering av 
spikertelt.  
 

3.7. Næringsbebyggelse 1 og 2 
På området skal det oppføres bygning for lager og vedlikehold av sjørelatert utstyr. Total 
utnyttelsesgrad for området settes til maks 40% BYA. Maksimal høyde på topp møne skal ikke 
overgå 10 meter i forhold til ferdig planert terreng rundt bygget. Takvinkel skal være mellom 10-
34 grader. Før det tillates bygging innenfor området skal det utarbeides en situasjonsplan som 
viser utnytting av hele området. 

Ved lagring og vedlikehold av sjørelatert utstyr skal det malingsavfall, oljeprodukter og lignende 
oppsamles og lagres på en forsvarligmåte. Det skal etableres felles beholdere for oppsamling av 
avfall i området.  

 
3.8. Energianlegg 

Innenfor området tillates det oppført høyspentanlegg.  
 

3.9. Lekeplass 
Innenfor området tillates det etablert lekeplass. Det tillates mindre bygg og konstruksjoner som 
naturlig tilhører dette.  
 

3.10. Fritidsbebyggelse/turistformål. 
I området tillates oppført fritidsboliger og fritidsboliger for utleie til turistformål.  
Utnyttelsesgrad settes til maksimalt 150m2 BYA inkl. parkering. Maksimal høyde på topp møne 
skal ikke overgå 6 meter i forhold til ferdig planert terreng rundt bygget. Takvinkel skal være 
mellom 10-34 grader. 
 

3.11. Rekkefølgebestemmelser 
- Før bygging på tomt 14 og 19 skal det etableres sikringsgjerde mot fritids/turistformål 1 
- Før Bygging på tomt 2 og 4 skal det etableres sikringsgjerde mot Næringsområde 2.  
 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr 2) 
 

4.1. Veg 
O_veg 
Områder skal benyttes offentlig veg. 
 



Veg  
Området benyttes til felles privat vei for alle innenfor planområdet. 

 
4.2. Annen veggrunn- grøntareal 

Området skal benyttes til grøft og grøntareal langs kommunal vei.  
 

4.3. Kai 
Innenfor området tillates det oppført kai. Topp kaidekke skal ikke være lavere enn kote 3.0 ith. 
NN2000.  
 

4.4. Parkeringsplass 
Innenfor området tillates det etablert parkeringsplass.  
Parkering P1. Skal benyttes til parkering for brukere av småbåthavn 2 
Parkering P2. Skal benyttes til parkering for brukere av fritid/turistformål 2.  
 

5. Landbruks-, natur og frilufts-formål samt reindrift (Pbl. § 12-5) 
 
5.1. Friluftsformål 

Området skal nyttes til friområdet for hele området. Det tillates ikke oppført bygg eller andre 
innretninger som er til hinder for allmenn ferdsel eller områders bruk som friluftsområde.  

 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl. § 12-6) 
 

6.1. Småbåthavn 1 
Område benyttes som småbåttrafikk.  
 

Flytebrygger 
I området tillates det etablert flytebrygger for brukere og gjester av området. 
Flytebrygger skal forankres i sjøbunn med kjetting og anker og/eller lodd. 

Bølgebryter 
Utenfor flytebryggene skal det etableres bølgebrytere som skal forhindre skade på flytebrygger. 
Bølgebryterne skal etableres med flyteelementer som forankres til sjøbunn med anker og eller 
lodd. Bølgebryterne legges med landfeste nord øst i området og legges for å dempe bølger som 
kommer fra nord og vest 
 

6.2. Småbåthavn 2 
Område benyttes som småbåttrafikk 

 
Flytebrygger 
I området tillates det etablert flytebrygger for brukere og gjester av området. 
Flytebrygger skal forankres i sjøbunn med kjetting og anker og/eller lodd. 

Rampe for utsetting av båt 
Innenfor området tillates det etablert rampe for utsetting av båt.  

6.3. Friområde 
Område benyttes som friområde. Det tillates ikke inngrep i område som kan være til hinder for 
flomvei.  

 
7. Hensynssoner 

 
7.1. Høyspentanlegg 

Det tillates ikke bygg eller konstruksjoner som er i konflikt med høyspent luftkabel 
 

7.2. Drikkevannskilde 
Det tillates ikke inngrep innenfor området som kan være til skade for drikkevannskilde. 
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Uttalelse til reguleringsendring - Tennfjord hyttefelt og campingplass   
 
Vi viser til høring i saken og epost fra Nærøy kommune 8. mai 2018, der planutkast til 
reguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.  

Mattilsynet er gjennom plan- og bygningsloven gitt uttalerett og innsigelsesrett. Dette vil ofte være i 
forbindelse drikkevannsinteresser, etableringer av vannforsyningsanlegg og hensynet til 
eksisterende vannkilder m.m.  
Etter våre opplysninger har vi ikke tidligere fått denne saken til uttalelse. Varsel om oppstart ble 
gjort 11.05.2017. 

Vannforsyning til området 
Vi finner ingen opplysninger eller vurdering av vannforsyning (som f.eks en vann- og avløpsplan) i 
saksframlegg eller planbeskrivelsen. Men ettersendt avsnitt i planbeskrivelsen (hadde falt ut) 
beskriver kort vann og avløp: vann forutsettes tilknyttet privat vannverk, mens avløp vil gå via 
slamavskiller til sjø. Saksbehandler Alexander Båfjord opplyser 23.05. at eksisterende bebygde 
hytter er tilknyttet en felles vannforsyning.  

I Mattilsynets registrer over vannforsyninger finner vi ingen registrerte vannforsyninger i dette 
området. Vi finner dog 3 lokale fjellbrønner ved Tennfjord som er registrert i NGU sin 
grunnvannsdatabase. 

Vi forstår det slik at alle hytter og anlegg skal ha innlagt vann. Da tilfredsstillende og tilstrekkelig 
vannforsyning er grunnleggende infrastruktur for all bosetting og annen aktivitet, savner vi en 
vurdering av dette. Vi forventer også at kommunen følger opp kravene til vann og avløp jf krav i 
plan- og bygningsloven.  
Et moment er om vannforsyningen skal etableres samlet for bare reguleringsområdet, eller også 
for hele grenda.  
 
I forbindelse med de etablerte vannforsyningene er det generelt forbud mot aktiviteter som kan 
medføre fare for at drikkevannet blir forurenset. Nye etableringer og anleggsaktivitet kan i så måte 
være faremomenter. Grunnvannsbrønner er sårbare for forurensning til grunnen, og særlig ved 
bart fjell.  
I saksframlegget til Nærøy kommune 14.03.2018 er det referert en høringsuttalelse fra en 
privatperson. Han minner om en tinglyst rettighet i forbindelse med arbeider i nærheten av en 
brønn. Dette er et poeng i forhold til å hindre uheldig påvirkning av denne drikkevannskilden.   
 

Deres ref:    
Vår ref: 2018/110667  
Dato: 05.06.2018  

NÆRØY KOMMUNE 
NÆRØY KOMMUNE DRIFTS- OG 
UTVIKLINGSAVDELINGA 
Idrettsvegen 1 
7970 KOLVEREID 
 
    

Org.nr: 985399077  
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Krav og føringer til vannforsyning 
Vannforsyning er, foruten nevnte lov (PBL), underlagt krav i drikkevannsforskriften fra 1. januar 
2017. Her er det en rekke krav til vannverket ved vannverkseieren, og om vannforsyningsanlegget.  
 
Det er registreringsplikt på vannforsyningsanlegg fra og med 2 hus/hytter, gjeldende fra 1. juli 
2018, og krav til dokumentasjon av vannkvalitet. Dersom vannforsyningen produserer/leverer over 
10 m3 vann pr døgn i uken med mest forbruk, er anlegget plangodkjenningspliktig. I dette konkrete 
tilfellet ved Tennfjord vurderer vi at vannforsyningen vil være plangodkjenningspliktig, dvs at 
planene for vannforsyningen skal være godkjent av Mattilsynet. Dette innebærer teknisk 
anlegg/evt. vannbehandling og driftsplaner som sikrer både tilstrekkelig mengde og kvalitet. For 
mer detaljerte bestemmelser vises til forskriften. 
 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg setter i utgangspunktet krav til at slike vannforsyninger 
skal ha kommunalt eierskap.  
 
Vi vil også henvise til Nasjonale mål for vann og helse, fra mai 2014, der en er opptatt av kvalitet 
på drikkevannet, behov for forbedringer og etablering av felles vannforsyning, beskyttelse av 
vannkilder mv.  

Konklusjon 
Mattilsynet mener at det bør utredes og dokumenteres hvordan vannforsyningen skal løses, slik at 
det kan sikres både godt og nok drikkevann, fortrinnsvis gjennom fellesanlegg. Vannforsyningen/ 
vannverkseieren er forpliktet til å følge kravene i gjeldende drikkevannsforskrift.  

Med hilsen 

Torger Hundseth 
seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Nærøy kommune Trøndelag - Høring - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt 

til kombinert hyttefelt og campingplass  

 

 

 

Det vises til oversendelse fra Nærøy kommune datert 23.04.18 angående søknad om 

reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt til kombinert hyttefelt og campingplass. 

 

Reguleringsplanen vil legge til rette for at området kan benyttes som kombinert hyttefelt og 

campingplass med tilhørende turistanlegg. Det er også planlagt tilrettelegging for 

flytebrygge. 

 

Området er i kommuneplanen oppført som eksisterende plan, men utvidelsen nord-vest 

kommer inn i område som i kommuneplanen er regulert til LNF og Fiske. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal uttale seg til søknad om 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven for tiltak i kommunens sjø- og strandområder og 

for tiltak som ellers kan berøre fiskeri- og havbruksinteresser. Vårt mål er å sikre eksistens og 

utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivareta marint biologisk mangfold - 

ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Fiskeridirektoratet region Midts vurdering 

Fiskeridirektoratet har kartlagt kystnære fiskeridata i Nærøy kommune. I følge våre 

registreringer er hele Tenfjorden registrert som kaste- og låssettingsområde for sild og 

brisling. Registreringene er av litt eldre dato (2003) og vi er usikre på om det foregår 



   18/6832 

2 

 

 

 

fiskeriaktivitet i dette området i dag. Ca. 600 meter nord for reguleringsområdet er det 

registrert et gytefelt for torsk og hyse. 

 

Alle våre kartlagte fiskeområder finnes i vår kartløsning Yggdrasil som ligger på vår 

hjemmeside: 

https://kart.fiskeridir.no/fiskeri 

 

Saken er blitt sendt til de lokale fiskarlagene for uttalelse, det har ikke kommet innspill fra 

disse. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med det registrerte gytefeltet. 

Fiskeridirektoratet region Midt vil likevel oppfordre til, på generelt grunnlag, at 

småbåthavner plasseres der de forårsaker minst mulig negativ påvirkning av miljøet, og at 

plassene søkes samlet på færre, større anlegg framfor å belaste mange områder. 

Det er lite trolig at den planlagte flytebryggen vil være til hinder for kaste- og låssetting av 

sild i dette området, da det har vært lite slik aktivitet i dette området i de seineste årene.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt har ingen øvrige merknader til den omsøkte 

reguleringsendringen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

  

https://kart.fiskeridir.no/fiskeri
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Fylkeskommunens uttalelse til Reguleringsendring 

- Tennfjord Hyttefelt i Nærøy Kommune 

Mottakere:  

Nærøy kommune 
NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON  

Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til forslag til 

reguleringsendring for Tennfjord hyttefelt og campingplass: 

 

Planfaglige forhold: 

Forslag til reguleringsendring skjer innenfor eksisterende 

reguleringsplanområde, med unntak av en mindre utvidelse i forbindelse med 

et småbåtanlegg. Forslaget endrer området fra hyttegrend til hyttegrend og 

turistnæring. Vi ser det som positivt at det legges til rette for lokal næring 

basert på reiseliv.  

 

Planområdet er i dag allerede opparbeidet med eksisterende bebyggelse, 

veger, småbåtanlegg og område klargjort for rorbuer. Deler av området har 

utsprengte fjellskråninger som ifølge ROS analysen kan innebære risiko for 

steinsprang og fallulykker. Avbøtende tiltak må følges opp for sikring før videre 

utbygging i området. Det bør videre gjøres en vurdering når det gjelder 

kraftlinjen som går gjennom området og hvilke hensyn som bør tas mhp 

campingplassen og leikeområdet som delvis blir liggende under kraftlinjen. Ut 

fra beskrivelse i planen forutsettes at bølgebryter er av den flytende typen, 

ikke en molo med utfylling – jfr behov for marinarkeologisk vurdering av 

tiltaket hvis det innebærer inngrep på sjøbunnen. 

 

Kulturminner eldre tid – automatisk fredete kulturminner 

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Dersom en under opparbeidingen 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 
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Fylkesmannens uttalelse - reguleringsendring for Tennfjord hyttefelt- og 
campingplass - Nærøy kommune 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk  
Ut fra nasjonalt og regionalt viktige landbruksinteresser har vi ingen merknader i 
saken.  
 
Klima og miljø 
Våre tidligere merknader til varsel om oppstart synes tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget.  
 
I forbindelse med utvidelse av småbåthavn og molo viser Fylkesmannen til brev fra 
Klima- og miljødepartementet som er sendt ut til alle kommuner vedrørende 
forurensning i småbåthavner (2011). I dette brevet påpekes at for å sikre et rent og 
sunt havneområde og unngå forurensning i havna, er det viktig å tilrettelegge for at 
båtpussen kan foregå på en forsvarlig måte og at det finnes beholdere for innlevering 
av malingsavfall, oljeprodukter og lignende. Kommunene oppfordres til å legge inn 
reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn i småbåthavner (jf. 
forurensningslovens § 7 plikten til å hindre forurensning). 
 
Fylkesmannen minner også om at all mudring og dumping i sjø i utgangspunktet er 
forbudt, jf. forurensningsloven § 7, plikten til å unngå forurensning, og krever alltid 
spesiell tillatelse fra forurensingsmyndigheten, uavhengig av forurensingsgrad for 
sedimentene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring og/eller dumping av masser i 
sjø og vassdrag i medhold av forurensningsforskriftens kapittel 22 eller 
forurensningslovens §§ 8 eller 11. 
 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknader. 
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Konklusjon 
Det fremmes ingen innsigelser til planforslaget. 
 
 
 
 
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: Øystein Lorentsen – 74 16 80 67 
Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73 
Samfunnssikkerhet: Tore Brønstad – 74 16 83 38 
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord 

hyttefelt, rorbu og campingplass - Nærøy kommune 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til reguleringsplan samt vår uttalelse til planoppstart av 14.11.2017.  

I vår uttalelse til planoppstart bemerket vi at vi ikke kunne se at våre interesser ble berørt av tiltaket men 

anbefalte at forholdet til stormflo og havnivåstigning ble ivaretatt gjennom bestemmelsene. I forslaget til 

bestemmelsenes § 4.3 er det tatt inn minimum kotehøyde på 3,0 meter for kaianlegget (NN 2000). Dette 

er positivt og vi har ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt til kombinert hyttefelt og 

campingplass - Nærøy kommune - Høring og utlegging til offentlig ettersyn 

Viser til oversendelse datert 23.04.18, der vi sendes forslag til reguleringsplan for Tennfjord 

hyttefelt og campingplass – Offentlig ettersyn.  

 

Vår uttalelse: 

Planområdet ligger tilknyttet kommunalt vegnett i god avstand til fv. 7102. 

Adkomstforholdene mot fylkesvegen er akseptable. Statens vegvesen har ingen merknader 

til planforslaget. 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

Seksjonsleder Risvik Geir Halvard 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Alexander Båfjord
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Til: Alexander Båfjord
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Med hilsen 
 

Stein Ivar Hiller 
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Saksmappe: 2013/198-25 
Saksbehandler: Håvard Hernes 
Dato: 31.08.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

95/18 Formannskapet 10.09.2018 
76/18 Kommunestyret 21.09.2018 

 
Sak: Drift av gatelys i Nærøy kommune   

 
 

Vedlegg: 
1 Måneset Kvinne- og familielag - svar på forespørsel vedr. gatelys Måneset 
2 Kart med inntegnet lyspunkt 
3 Abelvær - oversikt gatelys 
4 Abelvær - oversikt gatelys pr 18. mai 
5 Rødseidet lyslag - svar på forespørsel vedr. gatelys 
6 NTE - Det lokale eltilsyn - Sluttkontroll 
7 Foldereid Vel - svar på forespørsel vedr. gatelys 
8 Gatelys - spesifikasjon 
9 Kartutsnitt 
10 UL Fallarstein – informasjon vedr. gatelys på Nærøysteine 
11 Trase Steine FV 768 
12 Ottersøy og omegn grendelag - informasjon om veglys i Ottersøy 
13 Kart med inntegninger 
14 NTE - nye strømmålere i umålte anlegg 
15 Oplø Velforening - vedr. veglys på Salsbruket 
16 Område med lyspunkter 
17 Kart 
18 Lund grendelag - informasjon om veglys i Lund krets 
19 Kartutsnitt 
20 Møtereferat 15.01.18 

 
 
Bakgrunn 
Det ble i budsjettet bedt om at det utredes mulig kommunal overtakelse og drift av gatelys 
langs kommunale veier i Nærøy. Samtidig utredes utskifting til ny teknologi som fører til 
reduserte driftskostnader og økt miljøvennlighet. 
 
I brev datert 26.11.17, fra Grendalaga/Lyslaga i NK v/ Per Ivar Lian, ble det bedt om møte 
for å drøfte fremtidige ordninger for drift av gatelys. Dette møtet ble avholdt 15.01.18. I 
møtet ble det bestemt at lyslagene skulle gi tilbakemelding til administrasjonen på en del data 
på anlegget og driftskostnader. 
 



Det er nå mottatt data fra de lagene som drifter gatelys rundt om i kommunen. Totalt, de som 
vi er kjente med, er det 9 lag som drifter gatelys/veglys. Det er Oplø Velforening, UL 
Fallarstein, Lund Grendalag, Ottersøy og omegn grendalag, Foldereid Vel, Abelvær vel, 
Rødeidet lyslag, Smevikaunet lyslag og Måneset kvinne- og familielag. Totalt har de ansvaret 
for ca 470 lyspunkt. I tillegg til disse vil det være områder som, for eksempel Varøya, 
Fikkan, Leirvika, hvor vegvesenet har slått av lysene, men hvor det har vært kontakt med 
kommunen om å få lys lang fylkesveg. Disse er ikke en del av den tilbakemeldingen vi har 
fått. 
Nærøy kommune drifter til sammen ca 620 lyspunkt, da fordelt på Kolvereid, Foldereid, 
Marøya, Ottersøy og på bruer og moloer/kaier. 
Gatelysene er plassert både lang kommunal veg, fylkeskommunal veg og privat veg. Av 
totalt 1090 lys er ca. 315 langs fylkeskommunal veg og 16 langs privat veg.  
 

Vurdering 
Gatelys er viktig, ikke bare for trafikksikkerheten, men også for trivsel og bolyst. Nærøy 
kommune har ingen vedtatte strategier for hvor og når det bør være gatelys. Slik det 
planlegges i dag, vil gatelys være en del av den totale utbyggingen av infrastruktur i et 
område. Slik har det ikke vært bestandig. Derfor finnes det kommunale lys i samme område 
som private lag drifter gatelys. Dette er en situasjon som er uheldig, og vil skape 
forskjellsbehandling. Samtidig kan det og vurderes å ha en positiv effekt, ved at det gjennom 
samarbeid, blir etablert flere lyspunkt enn hva kommunen og fylkeskommunen vil kunne 
gjøre. 
 
Tilbakemeldingen fra lyslagene er noen forskjellig. Kort oppsummert er at det krevende å få 
inn penger fra beboerne, vanskelig å få tak i utstyr/materiell til armaturene på grunn av alder, 
det vil komme behov for investeringer som vil være krevende og dugnadsånden varierer. Det 
er også lyslag som har fått krav fra NTE om relativt omfattende utbedringer, da i forhold til 
etablering av egne måler med tilhørende skap. Mens det fra noen fremkom et ønske om 
kommunal overtakelse, fremkom det også at flere av lagene i utgangspunktet så positivt på å 
få til et samarbeid med kommunen, hvor lyslagene hadde ansvar for driften, men kommunen 
bidro i driften, enten i form for tilskudd eller annet, for eksempel innkjøp. 
 
Nærøy kommune overtok gatelysene på Kolvereid, fra Kolvereid Vel, for en del år tilbake. 
Dette anlegget ble overtatt uten at det ble foretatt noe vurdering av kvaliteten. I ettertid viste 
det seg at vedlikeholdsbehovet og utskiftingsbehovet har vært stort. Totalt er det brukt et sted 
mellom 3- 4,0 mill kroner på dette anlegget. Nå er de fleste strekkene i orden, men fremdeles 
er det noe mindre feil. I de tilbakemeldingene vi har fått fra lyslagene fremkommer det ikke 
noen tilstandsanalyse, så det er høyst usikkert hvor lenge disse kan stå før det er et behov for 
større investeringer. Skal kommunen overta alle gatelys, bør en slik tilstandsvurdering være 
på plass, slik at man får dette rette grunnlaget for å vurdere konsekvensen.   
 
Rådmannen ser at ulik praksis fra kommunens side som veglyseier er uheldig, og det bør 
utarbeides egen strategi på dette. I og med at Nærøy og Vikna skal slås sammen vil det være 
fornuftig at dette ses på når Nærøysund kommune er etablert. Hvis det skulle vise seg at en 
kommunal overtakelse blir gjennomført, bør det gjennomføres en tilstandsvurdering av alle 
anlegg før en endelig avgjørelse. Det kan anføres at Vikna kommune har overtatt alle 
veglysanlegg, og drifter disse.  
Ut i fra at en del av lyslagene også har fremmet driftssamarbeid som en løsning, kan dette 
være et alternativ. Det kan etableres et tilskudd. En slik tilskuddsordning kan være at 
kommunen, mot søknad kan dekke inntil, for eksempel, 50 % av driftskostnadene, med en 
begrensning oppad til, for eksempel, kr. 20 000,-, av energiutgifter. Basert på de tall som vi 
har fått, vil dette medføre økte kostnader for kommunen på kr. 100 000 – 150 000,-. Det bør 
utarbeides egne retningslinjer for denne ordningen. Rådmannen mener at dette alternativet 



bør iverksettes, da det kan veie opp noe i forhold til den forskjellen det er på driftsformer av 
veglys i Nærøy.   
 
I budsjettet ble det bestilt en vurdering på ny lysteknologi. I dag har kommunen stort sett 
eldre armaturer med 70 w pærer. Driftskostnadene for 2017, 2018 blir noe det samme, var på 
ca kr. 300 000,-, (energi og material).  Når det nå byttes eller etableres nye lyspunkt, 
anskaffes det LED armatur. Fordelen med LED er at det har lengre levetid – opptil 100 000 
driftstimer – og med en overgang til LED, vil en kunne redusere driftskostnadene med ca 50 
%. Levetiden vil kunne variere fra type armatur, og det var en del eldre LED armatur som 
ikke levde opp til forventingene når det gjaldt driftstid. Nyere typer har ikke de samme 
utfordringene. Det vil også ha en miljøeffekt, da LED minsker utslippene av karbondioksyd. 
Det finnes også stor utvikling innenfor styringssystemer for gatelys. Med mobilteknologi kan 
gatelysene styres, i forhold til når de skal lyse, dimmes, feilmeldinger m.m.. Dette vil også 
kunne bidra til en mer effektiv drift, samt bedre tjenesteyting. 
Utfordringen er at det pr d.d. er relativ høye enhetspriser på LED armatur, og med lave 
energikostnader vil inntjeningen ta en del år. Basert på en enkel vurdering av kommunens 
veglys vil en utskifting av alle, ca. 600, ha en totalkostnad på ca kr. 2,0 mill. kr eks mva. 
Driftskostnadene vil kunne reduseres med 50 % - noe som vil gi en inntjening i løpet av 12 – 
14 år. Rådmannen tilrår at en større plan for utskifting av armaturer vurderes i forbindelse 
med en strategi for veglys i den nye kommunen. Administrasjonen vil ved nye anlegg og 
utskifting av defekte armaturer etablere LED lys.   
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av Nærøysund 
kommune, inklusive valg av type armatur. 

2. Nærøy kommune innføres en tilskuddsordning for gate/veglys og det innarbeides i 
budsjett 2019. 

3. I forbindelse med budsjettet 2019 utarbeides det egne retningslinjer for tilskudd 
gate/veglys. 

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag på vegene av Ap: 
1. Nærøy kommune gir tilbud fra 2019 om driftsansvar og eierskap på alle veglys fra 

de ulike lyslagene. 
2. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av 

Nærøysund kommune, inklusive valg av type armatur. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Lars Fredrik Mørch sitt 
forslag, så fikk rådmannens forslag til innstilling 4 stemmer, mot 4 stemmer for Mørch 
sitt forslag. Ordfører Steinar Aspli sin dobbeltstemme avgjorde og rådmannens forslag 
til innstilling ble vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av 

Nærøysund kommune, inklusive valg av type armatur. 



2. Nærøy kommune innføres en tilskuddsordning for gate/veglys og det innarbeides i 
budsjett 2019. 

3. I forbindelse med budsjettet 2019 utarbeides det egne retningslinjer for tilskudd 
gate/veglys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Måneset kvinne- og familielag f..—.— N/E: P3? \r m  MR LJM— *;
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Peder Østeviks vei 7 619.4%“ ; c., HHS ---;
7970 KOLVEREID M° å??? 14/8- 2018 ;” " ——— Å;

AUb. 2018 ;
Nærøy kommune ”17.755; ";." "”N "* M-— -!

V/ HåVard Hemes ; A,.Tjr—M—4N-g
7970 KOLVEREID fff—:'ÅL—WWMM ?

MWL—M -M ”'N—— — ;
Veglys på Måneset '; '

Viser til e—post av 13/8-18 og samtale med Håvard Hernes på Nærøy kommunes stand under
Kolvereid dagene, som gjelder gatelys på Måneset. Vil her svare på de spørsmål som stilles i
e-posten av  13/8-2018.
Hovedlysrekka følger Månesvegen som er fylkesveg, fia  g.nr.80  b.nr 76 tilhørende Snorre
Solheim. Denne stopper ved g.nr.80 b.nr. 73 tilhørende Randi Annet, ved kaia på Måneset.
Langs fylkesvegen er det 36 lyspunkt. Kommunal veg, Peder Østeviks vei er tilkoblet samme
anlegg, den går fra g.nr.80 b.nr.88 til g.nr. 80 b.nr.91, langs kommunal vei med 8 lyspunkt. I
tillegg er det tilkoblet 1 lyspunkt for barnehagens parkeringsplass og 2 lyspunkt på Hestvika
kai. Totale antall lyspunkt er 47 stk.

Alderen på armaturer er fra 1990, og er vedlikeholdt hele tiden.
Lyskilde er av type NAV (Natrium) 70Watts strømsparende pærer. Det er skap for anlegget
med tidsbryter og fotocelle montert.

Lysene har vært i drift fra 20.august (skolestart) og frem til l.mai. Sommeren er det avstengt.
Likedan er det nattslukking fra kl. 24.00 til 06.00 om morgenen i ukedager.  I  helgene er det
ikke nattslukking.

Driftskostnader siste 4år:

2014 totalt kr. 14900,-
2015 totalt kr. 13986,—
2016 totalt kr. 14470,—
2017 totalt kr. 16900,-
Vedlikeholdsarbeider er utført på dugnad.

Kart med hele traseen inntegnet er vedlagt dette brevet.

Håper denne redegjørelsen er tilfredsstillende. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Hilmar
Blikø tlf: 91128947.

Med hilsen

For Måneset kvinne og familielag

1}"! o ;M'äw  &
IngerI Blikø
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Fra: Håvard Hernes (Havard.Hernes@naroy.kommune.no)
Sendt: 30.05.2018 14:54:30
Til: Gunnhild Kjølsøy
Kopi: 

Emne: VS: Gatelys _oversikt pr mai 18.pdf
Vedlegg: Gatelys _oversikt pr mai 18.pdf
 

Fra: Johnny Gjeseth ‐ Moen Marin Service AS [mailto:johnny.gjeseth@moenmarin.no] 
Sendt: tirsdag 22. mai 2018 11:33
Til: Håvard Hernes <Havard.Hernes@naroy.kommune.no>
Emne: Gatelys _oversikt pr mai 18.pdf
 
Hei
 
Her kommer en oversikt over gatelysene på Abelvær.
 
 
Mvh
Johnny gjeseth
Tlf. 91349932.
 
 



OVERSIKT OVER GATELYS PÅ ABELVÆR:

Fylkesveien - 11 lys: 1 Halabrakka Ny armatur Stålmast Jord

2 Opdal Ny armatur Stålmast "

3 Skarstad 1 Ny armatur Stålmast  Skap m/jordfeilbryter "

4 Den skjeve Gammel armatur Stålmast  "

5 G Edvardsen Ny armatur Stålmast Jordkabel "

6 Turid Stene Langfjord Gammel armatur Stålmast Måler "

7 B Brøndmo Ny armatur Stålmast Fotocelle "

8 Finseth Ny armatur Stålmast Timer "

9 Meieri 1 Gammel armatur Stålmast "

10 Meieri 2 Gammel armatur Stålmast "

11 M Brandtzæg Gammel armatur Stålmast "

Kommunale veier:

1 Bjørn Thorsvik Gammel armatur Stålmast Jord

2 B M Skillingstad Gammel armatur Stålmast "

3 Inga G Jakobsen Gammel armatur Stålmast "

4 Ronny Bergvik Ny armatur Tre "

5 Bursbakken nede Gammel armatur Tre Fotocelle "

6 Arne Ivar Løvmo Ny armatur Stålmast Fotocelle Jord

7 Bursbakken midt Ny armatur Tre Luft

8 Bursbakken øvre Gammel armatur Tre  Fotocelle Luft

9 Haugan Gammel armatur Stålmast

10 Kristensen Gammel armatur Tre

12 Gml brannstasjon Gammel armatur Tre Fotocelle Jord

13 M Stene Ny armatur Stålmast "

14 Johs Moe Gammel armatur Stålmast Fotocelle på Grendahuset Jord

15 Johs Moe 2 Gammel armatur Tre Fotocelle Jord

16 Svenn M Edvardsen Ny armatur Tre "

17 Bjarne Torgersen Gammel armatur Tre Fotocelle Jord

18 Hestad 1 Ny armatur Tre Fotocelle Skolen Jord

19 Hestad 2 Gammel armatur Tre "

20 Edvardsen Ny armatur Tre Luft

21 Yngvar Hansen Ny armatur Tre Luft

22 Storhallarn Ny armatur Tre Luft

23 Storhallarn kryss Ny armatur Tre Fotocelle på Trafo Jord

24 NTE Gammel armatur Tre "

25 Snippen Gammel armatur Tre "

26 Børnar Barø Ny armatur Stålmast "

27 Rotvika Gammel armatur Tre  "

28 Richardsen Gammel armatur Tre Fotocelle Jord

29 Lærerbolig Gammel armatur Stålmast Jord

30 Stormyra Gammel armatur Tre "

31 Storhaugen 1 Gammel armatur Tre Fotocelle på Trafo Jord

32 Storhaugen 2 Ny armatur Stålmast v/Fjukstad "

33 Storhaugen 3 Ny armatur Stålmast "

34 Vestpå - siste Ny armatur Stålmast "

Alle trestolper er dårlige, et par er av kritisk kvalitet og bør skiftes ut snarest.

_2017:

Forbruk Fylkesveg: 3008 kWh kr 11 583

Forbruk Kommunalveg: Stipulert bruk kr 27 635
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Det lokale eltilsyn

   
”» NTE Hovedkontoret

. % [-.—.., ** ' _ [:13 i j; _‘ .. f (3 " ' ' 7 7736  Steinkjer

”% :  _,_ m. _ , a  n " Å i  ; ,. ., , , 3 Telefon: 74 15 02 00
DET LOKALE "f  TILSYNELQ [% ' (E g a n ; Telefax: 74 15 04 00

.  r: ”(å g; ;- 'H's-J-T Tilsynsdistrz'kt Ytre Namdal

-, ,, ;  få ”i?-%? i.“ ' » NTE KolvereidRØDSEIDEI” LYSLAU =., * * ",. , , ,  .
V/HANS JAKOB  RØED .   .  .  r .. 7970 KOLVEREID
R , ' " """ ' ” ‘ Telefon: 7438 20 50

ØDSEIDET = . 77 ,, . ., Telefax: 7438 2o 30

7970  KOLVEREID fff" g Dirjmm: 74 33 20 56

Dato
Deres ref : Vår 71f: '

DLE/10678-BBLf1059512- 001,» 02-11-2001

Sluttkontroll av nye el-installasje ner og endringer

I  henhold til Lov om  tilsyn  med elektriske anle gg og elektrisk utstyr, og forskrifter med

hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet

NTE's forsyningsnett.

Det lokale eltilsyn har mottatt melding fra NTF." Allianse Kolvereid om at de har utført

installasjonsarbeider på Deres anlegg, 1059812—OOl—RØDSE1DET.

Som eier/byggherre av anlegget har De krav på en garanti fra elektroentreprenoren om

at anlegget tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav (Samsvarserklæring).

ni;-miuiustaiiaujt'eus Animal, isla. gunman iwmioll, prøving og utfylling a;

samsvarserklæring, skal sikre at installasjonen er utført etter gjeldende forskrifter

De må derfor påse at De mottar en erklæring o 11 at anlegget er i samsvar med gjeldende

sikkerhetskrav og eventuell underlagsdokumer-tasjon fra den elektroentreprenøren som har

forestått utførelsen.

De som eier av anlegget skal til enhver tid opp 'Jevare denne dokumentasjonen slik at den er

tilgjengelig ved senere endringer av anlegget, ved overdragelse av eiendommen og ved Det

lokale eltilsyns eventuelle kontroll av anlegget. helt til anlegget eventuelt måtte bli fysisk

fjernet.

Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved en eventuell reklamasjon dersom det viser

seg at sikkerhetskravene ikke er oppfylt.

Dersom De har spørsmål i tilknytning til dette så kan disse rettes til installatøren eller

Det lokale eltilsyn.

Med hilsen

/ /_
1/7/0 1‘7 W

Terje Fjær

tilsynsingeniør

G:KDLE—dokument—arkiv'Me[ding om urbe d=Melding om arbeid'*—.10(i78=- l 007852698.DO('

NTE er san 1W pålagt  å  drite Det lokale dairy: i blir. [0mm 24. mai I )29 om tilsyn mai elekm'ske taz/eg; og elektrisk 11:5e og læstwmzclsa'fzstsxttmal
løjørzma' i dame lou [ smnmrrmafl fimdbzbqgskrm §2 7, 3.ledd, gjøres oppnakanpi talgmgm til . 2mm 3 ukerjiu um'enemmgm om mlLik er kcrmnttfrzmz - .?

påklage Det lokale eltilsyns (DL Es) mira/e til Pmdxdet- og Eleknisitetstzlsy et, 179. jfmaltmåigdcum kzpz'ttel Vl. Sli k klage Skal smala Det lokale eltzlg 71.



Gunnhild  K'ølsø

Fra: Håvard Hernes

Sendt: torsdag 3. mai 2018 09:32
Til: Gunnhild Kjølsøy

Emne: VS: Sender e-post: svar på forespørseldocx, Vedlegg 1-5.docx, Vedlegg
6-10.docx

Vedlegg: svar på forespørseldocx; Vedlegg 1-5.docx; Vedlegg 6-10.docx

----- Opprinnelig melding—-—--

Fra: Espen Skauvik

Sendt: fredag 27. april 2018 13:54

Til: Håvard Hernes <Havard.Hernes@naroy.kommune.no>

Emne: Sender e—post: svar på forespørsel.docx, Vedlegg 1—5.docx, Vedlegg 6-10.docx

Hei

Her er svar på forespørsel om gatalys tilhørende Foldereid Vel.

Espen Skauvik

Meldingen sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

svar på forespørsel.docx

Vedlegg 1—5.docx

Vedlegg 6-10.docx

1



Svar på forespørsel ang. gatalys tilhørende Foldereid Vel 

 

Kostnader 

Kostnad for strøm i 2017 var på kroner 17 332,- 

Anslått for inneværende år er kostnad på 20 000,- 

Strømforbruk er stipulert til 12 496 kwh 

 

Antall 

Det er på kartene avmerket totalt 42 punkt, hvorav 8 tilhører kommunen og 34 tilhører Foldereid Vel. 

Ni av Foldereid Vel sine punkt har stolper av metall, resterende er trepåler. 

 

Typer 

Armaturtyper er ukjent, men bilder er vedlagt (vedl. 6-10). 

Lyskilde er 125W gasspærer. ( HQL (MBF-U) 125W) 

Samtlige gatelys på trepåle har strømtilførsel via luftspenn, unntatt siste punkt nederst i sjøvegen 

som har trekkrør fra forrige påle. Gatelys på Brekka med metallpåle har jordkabel.  

Ingen skap, sikring i påler. 

 

Plassering 

Se vedlegg 1-5. 

Vedlegg 1: Øvre brekka 

Vedlegg 2: Nedre brekka 

Vedlegg 3: Øvre Sjøvegen 

Vedlegg 4: Nedre Sjøvegen 

Vedlegg 5: Heimsnesvegen 

Gatelys markert med blå prikk. Tall ved siden av markering henviser til bildenummer på bildene av 

armaturtyper i vedlegg 6-10. Stolper av metall har i tillegg en ring rundt markeringen. Kommunens 

gatelys er merket med «K». 



Vedlegg 1 

 



Vedlegg 2 

 



Vedlegg 3 

 



Vedlegg 4 

 



Vedlegg 5 

 



Fra: Håvard Hernes (Havard.Hernes@naroy.kommune.no)
Sendt: 23.04.2018 10:25:28
Til: Gunnhild Kjølsøy
Kopi: 

Emne: VS: Møtereferat 15.01.18
Vedlegg: TraseSteine FV 768.pdf;XB Besparingsrapport og tilbud GATELYS 2013-02-18.pdf
 

Fra: Christian [mailto:christian_haugeroy@hotmail.com] 
Sendt: torsdag 19. april 2018 10:16
Til: Håvard Hernes <Havard.Hernes@naroy.kommune.no>
Emne: VS: Møtereferat 15.01.18
 
Hei
 
Her kommer opplysninger som angår gatelys på Nærøysteine. se også vedlegg. 
 
 
Følgende opplysninger bes innsendt

o   Antall lyspkt langs kommuneveg           35 lyspunkt
o   Antalle lyspkt langs fylkesveg               35 lyspunkt
o   Kart – skisse som viser anlegget            Se vedlegg TraseSteine
o   Type lysarmatur inkl alder og lyskilde  Se vedlegg XB besparingsrapport og tilbud
o   Luftspenn/jordkabel/trekkrør                 Se kart TraseSteine
o   Antall skap                                             Et skap
o   Måler ?                                                   En måler
o   Årlige strømutgifter og antall Kwh        Kr 10700,‐ i 2017

 
Vår total kostnad med denne er på oppgraderingen av de 35 lyspunktene er på  kr. 103677,28 pluss
egeninnsats og innleid lift samt div utgifter som drivstoff og leie av maskiner som ikke er spesifisert i UL.
Fallarstein sitt regnsakp.
 
 
Mvh
Christian Haugerøy 

 
 
 

Fra: Christian [mailto:christian_haugeroy@hotmail.com] 
Sendt: fredag 16. mars 2018 14.35
Til: Torstein Løvmo <Torstein.Loevmo@skretting.com>
Emne: VS: Møtereferat 15.01.18
 
Hei
 
Har du noen av opplysningene som det etterspørres i vedlegget her?
 
Det gjelder gatelysene. Og kommunen vil ha en oversikt fra de forskjellige lyslagene. 
 
Mvh
Christian Haugerøy 
 

Fra: Håvard Hernes <Havard.Hernes@naroy.kommune.no>



Sendt: 2. mars 2018 14:47
Til: Abelvær vel ; Eidshaug lyslag; Foldereid vel; Laila Vannebo; Ottersøy vel; Salsbruket; Ole Olsen; Steine UL ;
Teitur Holand; Varøya vel
Kopi: Steinar Aspli; Helge Thorsen
Emne: Møtereferat 15.01.18
 
Hei
Over sender referat fra møte den 15.01.18.
I referatet fremkommer det opplysninger som etterspørres.

Ta kontakt med undertegnede hvis det er behov for ytterligere informasjon.

Mvh
Håvard Hernes
Drifts og utviklingssjef

Møtereferat 15.01.18: Møtereferat 15.01.18.DOCX

 

Click here to report this email as spam.
‐‐‐‐‐‐
This e‐mail is confidential and may also be privileged. It is intended for use by the addressee only. If you are not the intended addressee, we request
you kindly to notify us immediately and delete this e‐mail, and any attachment(s), without copying, forwarding, disclosing or using it in any other way. 
The publication by others than the intended person(s) is prohibited. We will not be liable for any negative consequence or damage relating to the
communication by e‐mail of data or documents; the text of the e‐mail as sent is decisive. 
For any purchase made, the General Purchase Terms and Conditions of Nutreco apply. Applicability of other terms and conditions is explicitly rejected.
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NTE vår dato
08.03.2017
Vår saksbehandler
Jørn Olav Holde

Vår referanse
1 7/ 002 19- 1

Deres referanse

«NAVN—UPC»

<<ADRESSE_1>>

«ADRESSE—2»

«POSTNR» «POSTSTED»

Nye strømmålere i umålte anlegg

Kundenummer: «KUNDE—ID»

Målerpunkt id:<<MAALEPUNKT_ID>>
Anleggsadresse:<<AN LEGGSADRESSE»
Beskrivelse:<<ANL—BESKRIVELSE>>

NTE Nett skal  i  likhet med alle andre nettselskaper i landet, skifte ut strømmålerne til nye automatiske
målere hos alle kunder  i  løpet av 2018.
I  forbindelse med utskiftingen til nye AMS-målere har myndighetene bestemt at det samtidig skal installeres
målere i eksisterende umålte anlegg.
NTE Nett dekker alle kostnader med innkjøp, montering og drift av måleren, men eieren av installasjonen
må selv sørge for, og dekke kostnadene med, tilrettelegging for måling av installasjonen. Det innebærer at
det for de fleste av disse anleggene må monteres et skap beregnet for montering av måler.

Myndighetene ønsker i utgangspunktet en restriktiv praksis mht. å unnta målepunkter fra installasjon av
AMS, men det kan gjøres unntak når kostnadene ved å installere AMS vurderes å være urimelig store i
forhold til de gevinster som kan oppnås ved installasjon. Det er satt en grense  i  årsforbruk på 2 000 kWh for
at kravet om montering av måler skal slå inn.

Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges NVE til

avgjørelse.

Overnevnte anlegg har et registrert årsforbruk større enn 2000 kWh. Det må derfor legges til rette for
målermontasje av ny automatisk måler.

Ber om at det tas kontakt med en autorisert installatør for planlegging og utføring av arbeidet. Tidsfristen
for tilrettelegging er satt til 1.januar 2018.

Dersom dere har spørsmål knyttet til endring av målermontasje i umålte anlegg, ta kontakt med NTE Nett
0

pa tlf. 07402 eller e-post: gost.nett@nte.no.

Med hilsen

NTE Nett AS

NTE Nett AS Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret

Sjøfartsgata 3 07402 74150400 988 807 648 MVA
Postadresse Steinkjer Bankkonto Hovedkontoradresse
Postboks 2551 E-post 1503 02 41883 Sjøfartsgata  3
7736 Steinkjer ntenett@nte.no 7736 Steinkjer



i



l

,,

Oplø velforening Tlf. 40164874

v/ Per Ivar Lian Epost: perjvargllidDQbotmaH.CQm

Geisnesvegen 1225 - (a
iQ/Flb , .

7960 Salsbruket 1, , ' HHB

Nærøy Kommune *.

Att. Håvard Hernes. '
Q.; ?? li'

7970 Kolvereid

Salsbruket:  13.03.2018

Viser  til møtereferat av 02.03.18 Vedr. lys lagene  i  Nærøy.

Oplø vel er kanskje et av eldste velforeninger  i  NK som har driftet veilys. Allerede ca 1910 var det

flere veilys på Salsbruket, men da var det industribedriften som driftet dette. De første veglys på

private veier er fra først på midten av 60—tallet som da ble driftet av Oplø Vel. Alle lyspkt nevnt i

vedlegg bortsett fra Fylkesveien er driftet av Oplø Vel.

Her er en oversikt over de etterlyste pkt. i deres brev av 02.03.18

Antall lys på kommunale veier 38 stk.

Antall lys på Fylkesvei 49 stk.

Vedlegger kartskisse

Type Iysarmatur Alle lyspkt på kommunale veier er av typen kvikksølvholdige.

Alder ukjent.

Luftspenn/jordkabel/trekkrør: Alle punkt er forsynt med luftspenn.

Antall skap: Ingen så langt vi har oversikt

Måler: ingen målere. Betalt etter antall punkt.

Årlige strømutgifter: Noe varierende men fra 2014 — 2017 4 år har vi et snitt på kr. 28847,00

Vedlikeholdsutgifter kommer i tillegg

Vedlegg: Ka rtskisse

Mvh

(*b

Oversikt veilys. Kommunale, privat og Fylkesvei

Oplø Velforening

Per ivar Lian å.../""



Veilys  / Salsbruket

Område med lyspunkter

fri på i: e we: i? 7” 6 G%i  r"; «& sva gs l ‘2

Elgåvegen Kommunal veg

Synnesvegen Konununalveg

NannaCbHetsvelKonununalvei

Storlangnes vei Kommunal vei

Langnesbakkan Komunal vei

Antall punkt

ligg; pia—it.

Bpkt

23 pkt.

Z pkt

10 pkt.

3 pkt

«»
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73/ _ ,
Lund grendelag .  ,,
W‘Harald Grøtting .  » _
Faksstrandvegen 99
7818 LUND

mob.tlf.: 478 73 475 . ,. ,  ,, Gml/, {wars HT -.,,,
e-postadr.:  harald.  rottin kdx.no KHQJ

Lund, 12.  mars 2018

Nærøy kommune
Drifts- og utviklingsavdelingen
ldrettsvegen 1
7970 KOLVEREID

INFORMASJON  OM  LUND  GRENDELAGS  VEGLYS I LUND  KRETS

Det vises til notat datert 2. mars  2018 ang.  et møte med velforeninger/lyslag 15.
januar 2018.  Vi deltok ikke på møtet, men har fått oversendt referatet.

Lund grendelag eier og driver 57 veglys langs veger i Lund krets. Det var Lund
husmorlag som i sin tid startet opp med å bygge ut veglys i grenda og da
husmorlaget ble lagt ned, ble Lund lyslag stiftet. Lund lyslag ble så lagt ned i 2016
og Lund grendelag overtok veglysene.

Vi har 7 stk veglys på trestolper (luftspenn) langs Fv769, Lundavegen, i Smineset, 8
stk på stålstolper (jordkabel) langs den private Faksstrandvegen, 25 stk på
trestolper (luftspenn) langs den kommunale vegen over Lund, 1  stk på trestolpe
(luftspenn) ved Fv769, Lundavegen, ovenfor fergeleiet på Lund, 6 stk på trestolper
(luftspenn) i starten på Harranesvegen og 6  stk på stålstolper (jordkabel) langs
Harranesvegen i Harraneset og til slutt  4  stk på trestolper (luftspenn) langs
Harranesvegen i Harraneset. Tilsammen 57 veglys.

I mars  2018  vil 25 stk armaturer på veglysene langs den kommunale vegen over

Lund bli skiftet ut med LED-lys. Dette er en investering vi har valgt å gjennomføre
for å få bedre lyseffekt, spare strømutgifter, miljøet og vedlikeholdsutgifter. Vi har
valgt å bruke alle våre oppsparte midler på ca. kr 144.000 på dette. Av dette er kr
20.000  en gave fra SalmoNor AS som driver oppdrettsvirksomhet i vårt område.

I dag er våre strømutgifter ca. kr  15.000 pr.  år.

Selv om Lund krets ifbm en evt. grensejustering med all sannsynlighet vil bli
overført til Namsos kommune 1. januar  2020, ønsker vi å informere Nærøy
kommune om veglysene våre.

Mvh

_  [t  ;  // [  "' é/Xj
Fgarald Grøtting
styreleder Vedlegg: 5 kart over veglys













 

Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Notat 
 
 
Vår ref.: Saksbeh. / tlf.: Arkivkode: Dato: 
2013/198-15 Håvard Hernes,  74 38 26 45 Q13 02.03.2018 

 
 
Til: 
Lyslagene Nærøy 
Fra: 
Håvard Hernes - referent 
 

 
Møtereferat 15.01.18  
 
Tilstede: 
Følgende velforening/lyslag deltok 
- Rødseidet lyslag, Abelvær Vel, Eidshaug Lyslag, Salsbruket Vel, Steine UL Fallarstein, 

Varøya Vel og Båtforening, Foldereid Vel, Ottersøy og omegn grendelag. 
- Ordfører Steinar Aspli, Varaordfører Rune Arstein, Drifts og utviklingssjef Håvard 

Hernes 
 

1. Ordfører orienterte om bestillingen fra kommunestyret og forholdet opp mot 
eiendomsskatt. 

 
Vedtak i kommunestyret: 
Det utredes mulig kommunal overtakelse og drift av gatelys langs kommunale veier i 
Nærøy…. 
 

2. Drifts og utviklingssjefen orientert om status på lysanlegg og eierforhold 
Det er i Nærøy pr i dag ingen tydelig struktur på hva og hvem som skal eie og drifte 
anlegg. Det finne områder hvor deler av anlegget eies og driftes av Nærøy kommune 
og resterende driftes av velforening eller lyslag. Dette her vært et ønske om å få 
ryddet opp i. I budsjettet er det i dag ingen midler til å overta anlegg.  
I forbindelse med arbeidet med hovedplan veg, er organisering og drift av lysanlegg et 
punkt som det skal jobbes videre med. 
Det legges opp til å få fremmet sak til kommunestyret i løpet første halvdel 2018.  
 

3. Lyslagene orienterte kort om status for sine anlegg. 
 
Alle hadde utfordringer i det å kunne ivareta driften, både i forhold materiell og 
driftskostnader. Det kom frem i møte at det var ønske om kommunal overtakelse av 
anleggene, men det kom også frem at tilskudd til drift kunne være en løsning. 
 
Det ble besluttet at alle data på anleggene oversendes kommunen, som vil være en del 
av grunnlaget for videre arbeid. Dette vil også gjelde eventuelle pålegg som er gitt for 
eksempel i forbindelse med målet og tilsyn. 



 
 Følgende opplysninger bes innsendt 

o Antall lyspkt langs kommuneveg 
o Antalle lyspkt langs fylkesveg 
o Kart – skisse som viser anlegget 
o Type lysarmatur inkl alder og lyskilde 
o Luftspenn/jordkabel/trekkrør 
o Antall skap 
o Måler ? 
o Årlige strømutgifter og antall Kwh 

 
Opplysningene sendes til havard.hernes@naroy.kommune.no  
Spørsmål rettes også til samme adresse. 
 
Ønsker tilbakemelding innen 01.04.18 
 
 
 
 

 
Kopi til: 
Steinar Aspli    
Helge Thorsen    
Kurt Kristiansen    

mailto:havard.hernes@naroy.kommune.no
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Saksmappe: 2018/807-2 
Saksbehandler: Håvard Hernes 
Dato: 05.09.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

101/18 Formannskapet 10.09.2018 
77/18 Kommunestyret 21.09.2018 

 
Sak: Ny renovasjonsforskrift for MNA kommuner 2018   

 
 

Vedlegg: 
1 Midtre Namdal Avfallsselskap MNA - oversendelsesbrev vedr. renovasjonsforskrift 

MNA-kommune - til kommunal behandling 
2 Representantskapets vedtak 2. november 2017 
3 Høringsuttalelse 
4 Dagens renovasjonsforskrift 
5 Forslag til ny renovasjonsavgift 
6 Forslag til retningslinjer for renovasjonsavgift 
7 Forslag til veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan 
8 MNA - ny renovasjonsforskrift 

 
 
 
Bakgrunn 
Representantskapet i MNA vedtok i møte 2. november 2017, sak nr. 13-2017, styrets forslag 
til nye vedtekter. MNA ble delegert myndighet til å legge saken ut til høring før oversendelse 
til kommunene til endelig behandling.  
  
Forslaget til ny renovasjonsforskrift ble lagt ut på høring 15. januar 2018 med høringsfrist 9. 
februar 2018. Det innkom en høringsuttalelse til saken.  
  
Det ble i løpet av 2017/2018 gjennomført et arbeid for å oppdatere de nye forskriftene og 
utarbeide forslag til retningslinjer og veiledere til forskriften. Begrunnelsen for at det legges 
fram et forslag om endring av renovasjonsforskriftene er et ønske om å harmonisere 
forskriftene mellom deltakerne i prosjektet med å etablere et felles sorteringsanlegg for 
restavfall i Midt-Norge og å tilpasse forskriften til nasjonale målsettinger i samsvar med 
avfallshierarkiet samt foreta en forenkling av forskriften. Det er også et behov for å kunne 
utarbeide mer detaljerte retningslinjer med hjemmel i forskriften.  
MNA har i samarbeid med renovasjonsselskapet HAMOS Forvaltning IKS (eies av 
kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, 
Rennebu og Surnadal) utarbeidet et felles forslag til nye renovasjonsforskrifter for 
kommunene. 
 



Vurdering 
Forslaget til ny felles renovasjonsforskrift gir en mer oversiktlig struktur og det er lagt vekt 
på forenkling. Dette skal bl.a. gi nødvendig handlerom/hjemmel i forhold til gjøre 
tilpasninger, uten at dette krever forskriftsendringer. 
 
Ny renovasjonsforskrift er inndelt i følgende kapittel:  
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  
Kapittel 2 - Kommunal avfallsordning  
Kapittel 3 - Avfallsgebyr  
Kapittel 4 - Kommunalt samt ikke til innsamling av husholdningsavfall  
Kapittel 5 - Beslutningsmyndighet og klageadgang  
Kapittel 6 - Sanksjoner  
Kapittel 7 - Ikrafttreden  
 
I §1-3 Retningslinjer til forskriften er det beskrevet områder/tema hvor det er gitt anledning 
til en utdypning av forskriftsteksten.  
Det kan gis nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser,  
herunder fastsette detaljkrav til:  
 

 Sortering av husholdningsavfall  
 Kategorisering av abonnement  
 Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens  
 Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning  
 Renovasjonsteknisk planlegging  
 Oppsamlingsenheter og felles bruk  
 Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse  
 Standplass, avfallshus og lignende  
 Hjemmekompostering  
 Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner  
 Returpunkt  
 Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall  

 
Det er utarbeidet forslag til retningslinjer som er en mer detaljert tolkning av teksten innen 
hvert enkelt punkt. Det er også utarbeidet forslag til en egen veileder for utarbeiding av 
renovasjonsteknisk plan til hjelp for arkitekter og byggkonsulenter ved utarbeidelse av nye 
arealplaner. Se vedlegg 
 
Forskriften skal stimulere til materialgjenvinning og gi et utvidet tjenestetilbud ved større 
muligheter for kundetilpassede løsninger og derav gebyrdifferensiering.  
 
Forskriften har fått nytt kapittel 4 Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall. 
Dette er ihht stortinget vedtak: Stortinget vedtok 27/2 2018 en presisering av  
forurensningslovens §30 tredje ledd: «uten kommunens samtykke må ingen samle inn 
husholdningsavfall» og  «Stortinget ber regjeringen gi kommunene anledning til selv å 
bestemme om de ønsker samtykke ved utleie av avfallskonteinere fra godkjente 
avfallsselskaper. » 
 
Den nye forskriften skal også harmonisere tilbudet i Midt-Norge jfr. samarbeid ved 
utarbeidelse av forskriften.  
 
Rådmannen tilrår at ny renovasjonsforskrift utarbeidet av MNA vedtas. 
 



Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 
(forurensningsloven) vedtar Nærøy kommunestyre forslag til den nye renovasjonsforskriften for 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS vedtatt av representantskapets 2.11.2017.  
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 
(forurensningsloven) vedtar Nærøy kommunestyre forslag til den nye renovasjonsforskriften 
for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS vedtatt av representantskapets 2.11.2017.  
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Oversendelsesbrev ny renovasjonsforskrift MNA-kommune.

Representantskapet i MNA vedtok  i  representantskapsmøte 2. november 2017, sak nr. 13-2017 styrets

forslag til nye vedtekter. MNA ble delegert myndighet til å legge saken ut til høring før oversendelse

til kommunene til endelig behandling. (Vedlegg 1)

Forslaget til ny renovasjonsforskrift ble lagt ut på åpen høring 15. januar2018 med høringsfrist 9.

februar 2018. Det innkom en høringsuttalelse til saken. (Vedlegg 2)

Det ble i løpet av 2017/2018 gjennomført et arbeid for  å  oppdatere de nye forskriftene og utarbeide

forslag til retningslinjer og veiledere til forskriften.

Begrunnelsen for at det legges fram et forslag om endring av renovasj onsforskriftene er et ønske om å

harmonisere forskriftene mellom deltakerne i prosjektet med å etablere et felles sorteringsanlegg for
restavfall i Midt-Norge og å tilpasse forskriften til nasjonale målsettinger i samsvar med

avfallshierarkiet samt foreta en forenkling av forskriften. Det er også et behov for å kunne utarbeide

mer detaljerte retningslinjer med hjemmel i forskriften. MNA har i samarbeid med

renovasjonsselskapet HAMOS Forvaltning IKS utarbeidet et felles forslag til nye

renovasjonsforskrifter for kommunene.

Stortin et vedtok 27/2 2018 en resiserin av forurensnin slovens 30 tredje ledd: «uten kommunens

samtykke må ingen samle inn husholdningsavjll»
Stortin ets vedtak nr 482/2018  :
«Stortinget ber regjeringen gi kommunene anledning til selv  å  bestemme om de ønsker samtykke ved

utleie av avfallskonteinerefra godkjente avfallsselskaper.  »

Dette er hensyntatt under kapittel 4 i forslag til ny renovasjonsforskrift.

Gjeldende forskrift er vedlagt (Vedlegg 3)

Forslag til ny renovasjonsforskrift er vedlagt (Vedlegg 4)

Forslag til ny renovasjonsforskrift er inndelt i følgende kapittel:

Ka ittel 1  -  Generelle bestemmelser

Ka ittel 2  —  Kommunal avfallsordnin

Ka ittel 3  —  Avfalls eb

Ka ittel  4  —  Kommunalt samt kke til innsamlin av husholdnin savfall

Ka ittel 5—Beslutnin sm di heto kla ead an

Ka ittel 6  —  Sanks'oner

Ka ittel 7  -  Ikrafttreden

MIDTRE  NAMDAL AVFALLSSELSKAP  '  Barlia 45,  7863 Overhalla n
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I  1-3  Retnin slin  'er til  orskri  ten er det beskrevet områder/tema hvor det er med en retningslinje er
anledning til en utdypning av forskriftsteksten.

Kommunen kan gi nærmere  retningslinjer  for gjennomføring av forskriftens bestemmelser,
herunder fastsette detaljkrav til:

Sortering av husholdningsavfall

Kategorisering av abonnement

Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens

Innsamling av  avfall  utenom ordinær henteordning

Renovasjonsteknisk planlegging

Oppsamlingsenheter og felles bruk

Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse

Standplass, avfallshus og lignende

Hjemmekompostering

Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner

Returpunkt

Kommunalt samtykke for innsamling av  husholdningsavfall

Det er utarbeidet forslag til retningslinjer som er en mer detaljert tolkning av  teksten innen hvert enkelt

punkt. (Vedlegg 5)

Det er også utarbeidet forslag til en egen veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan til hjelp

for arkitekter og byggkonsulenter ved utarbeidelse av nye arealplaner. (Vedlegg 6)

Vi oversender med dette forslagene i forbindelse med renovasj onsforskriften og henstiller til

kommunene om en snarlig behandling av saken.

Dersom det er ønskelig stiller MNA seg til disposisjon for en orientering i formannskap eller

kommunestyre i sakens anledning.

MV H

Mi tre dal Avf elskap IKS

&&e a voili

ligl er

Vedlegg:
Vedlegg 1: Representantskapets vedtak

Vedlegg 2: Høringsuttalelse

Vedlegg 3: Dagens renovasjonsforskrifi

Vedlegg 4: Forslag til ny renovasj onsforskrifi
Vedlegg 5: Forslag til retningslinjer til renovasjonsforskrift
Vedlegg 6: Forslag til veileder for utarbeiding av renovasj onsteknisk plan
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Vedle 1  Re  resentantska  ets  vedtak  2.  november 2017

R—sak 13/2017 Ny renovasjonsforskrift
Styrets forslag til  vedtak  i  representantskapet
1. Representantskapet vedtar styrets forslag til ny renovasj onsforskrift

2. MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før oversending til
videre behandling i kommunene.

3. Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen juni 2018.

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til ny renovasjonsforskrift

2. MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før oversending til
videre behandling i kommunene.

3. Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen juni 2018.
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Vedlegg 2 Høringsuttalelse

Fra: Høringsuttalelse  -  renovasjonsforskrift [maillozoddselnes anriomediaho]
Sendt: fredag l9.januar  2018 15.15

Til:  Høring <horingga)mna.no>
Emne: Ny høringsuttalelse - renovasjonsforskrift

Kommentarer

forskriftene har ingen paragrafer for hvilket ansvar MNA har for tilbakesetting/forankring av

avfallscontainere. ldag slenges  de  bare  i  grøftekanten og kan finnes  flere hundre meter  fra stativ.
Abonnenter har bygd stativ etter hvert som det er foretatt endringer mht antall og størrelse på containere.

Blitt dette snart stabilt slik at man slipper ytterligere kostnader med ombygging av søppelskur mm.
§  2-3  -  avstand  for henting burde vært 20 meter og ikke 10. Skulle dette bli endelig vil dette igjen medfører
at avfallsstativ nok en gang må flyttes for  å  tilfredsstille nye forskrifter.
Forskriftene bærer preg av at MNA skal yte enda dårligere tjenester uten  å  ta noe ansvar for sin leveranse.

Med de endringer som MNA foreslår  i  sine forskrifter hadde det vært langt bedre at MNA nå vurderer  å
lage felles renovasjonspunkt hvor de ulike avfallstyper leveres. Denne endringen medfører bare at
abonnent påføres ytteriigere ekstra kostnader(påbygging av stativ/flytting av stativ med mer) for  å

tilrettelegge for forskrifter som kun gagner MNA.

Hilsen Oddbjørn Ovesen, Lianvn. 17,  7740 STEINSDALEN
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Renovasjonsforskrift  2014  -  MNA-kommune

FORSKRIFT  FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I  (MNA_) KOMMUNE

Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre  xx/xx/xx  med hjemmel  i  lov 13. mars 1981 nr.  6

om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §  30,  §  33, § 34  §  37, § 79, §  83
og §  85 og i lov av 11. april  2003  nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger sist endret i LOV -201 3-06—14-48 fra 01.07.2013, LOV-2013—06-14—52.

§  1  Mål for avfallssektoren
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling,
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall i (mna_kommune)

§  2  Virkeområde
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i
(mna_kommune), herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt
selvstendige bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert,
regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to
hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én bruksenhet per to
hybler. (mna_kommune) avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i
bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatt
campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 4 måneder
eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden
den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig
avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i
forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

(mna_kommune) kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§  3 Definisjoner
Som avfall forstås (jfr. forurensningslovens 527) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller
stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting,
produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og
spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdnin savfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet
husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for
skade på mennesker eller dyr.

Smitte- risiko o leller roblemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende
eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer
og lignende. Ordningene omfatter ikke patologisk avfall.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra
produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.
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Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester,
hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som
blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings— og næringsavfall, og leveres til
forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale
renovasjonsordningen.

Med 0 samlin senhet for avfall menes container eller beholder, herunder sekk og
avfallssuganlegg. (mna_)kommune bestemmer valg av  type  og utforming ut fra hva (mna_)
kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår
(ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved
hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til
returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller
flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv.

Med 'envinnin sstas'on menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av
separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent
avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte
avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§  4 Kommunal innsamling av  avfall
Lov åla t innsamlin av husholdnin savfall
l (mna_kommune) er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jfr. lov av 13. mars 1981 nr.
6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer m.v. som
faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

(mna_kommune) kan  etter grunngitt  skriftlig søknad gi dispensasjon for særskilte eiendommer.
Bebodde eiendommer som av ulike grunner er fritatt fra deltakelse i den offentlige
renovasjonsordninga kan kreves et gebyr som dekker kostnadene ved de ulike bringeordningene
som alle kan benytte.

(mna_kommune) kan ved generelle bestemmelser, eller  i  det enkelte tilfelle,  stille  krav til den
enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler
av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og
disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn eller behandle husholdningsavfall i
(mna_kommune).
Det er ikke  tillatt  å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å
brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller
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hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke  tillatt  å grave ned eller henlegge avfall o.l.
i naturen.

Kommunal renovas'on
Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall  samt  evt annet avfall som er
med  i  den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall).

Smitte- o risikoavfall
(MNA-kommune) kommune har egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner
(legekontorer, tannlegekontorer o.l.). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall
til kommunal avfallsordning. Risikoavfallet skal kildesorteres og leveres separat til den
kommunale innsamlingsordningen. Risikoavfall kan også leveres til annen godkjent mottaker.
Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall.

Farlig avfall
jmna-kommunej skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra
husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder
i forskrift om farlig avfall.
For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved
gjenvinningsstasjoner og ubetjente mottak for farlig avfall. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr
(mna_kommune), mot betaling, mottak  ved mobile mottak og egen mottaksstasjon for farlig avfall.

§  5 Avfall  som ikke omfattes av kommunal innsamling
Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til
lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av
næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.
Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent
behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan
(mna_kommune) tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr
(mna_kommune) mottak på gjenvinningsstasjon eller på Stormyra avfallsanlegg.

(mna_kommune) kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall
som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§  6 Krav  til  sortering m.m. av avfallet
Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet,
etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner (mna_kommune) etablerer innsamlings- og
mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert
av (mna_kommune). Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er
makulert.

Hentes stemet -fraks'oner
Alle abonnenter som inngår i den lovpålagte kommunale avfallsordningen, skal kildesortere
avfallet i følgende fraksjoner:

- Papir

- Matavfall/våtorganisk avfall

- Restavfall

- Andre definerte fraksjoner

Fraksjonene skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.
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Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om
tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Brin es stemet  -  retur unkter o 'envinnin sstas'oner
Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass) skal bringes og leveres til returpunkter eller
gjenvinningsstasjoner. (mna_kommune) kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver
abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.
Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår
leveres ved gjenvinningsstasjon eller farlig avfallsmottak.

§ 7 Kompostering
Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen
mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, eller tilfredsstillende
ordninger med bruk av gjødselkjeller kan inngå kontrakt med (mna_kommune) om
egenbehandling av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved
reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke
legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en
beholder som godkjennes av (mna_kommune). Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er
en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker
seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra (mna_kommune) skal følges, og det kan bli ført kontroll med at
kontrakten etterleves.

§ 8Anskaffelse av oppsamlingsenheter
(mna_kommune) har ansvaret for anskaffelse og utsetting av oppsamlingsenheter. Enhetene skal
være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. (mna_kommune)
avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov.
Hver enkelt enhet som er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i
eier- eller festeforhold.

Unntak er spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Spesialbeholdere må
godkjennes av (mna_kommune) (mna_kommune) kan pålegge flere abonnenter å bruke
fellesbeholder, eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til
mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan (mna_kommune) dele ut flere beholdere til
samme abonnent.

§  9 Plassering av  oppsamlingsenheter  og krav til veistandard
Generelle anvisnin er
Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse
(dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På
hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå.
Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal
plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av
en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører
andre ulemper, kan (mna_kommune) kreve at enhetene omplasseres.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter.
Dette må avtales med (mna_kommune) og det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik
nabodeling.
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Veistandarder
Med privat adkomstvei menes her privat vei som renovasjonsbilen benytter frem til hentested for
oppsamlingsenheter. Slike veier skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige
snumuligheter. Privat adkomstvei skal tåle akseltrykk på 7 tonn, ha veibredde på minimum 3,0
meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

Med transportvei menes her vei for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veier skal gi
problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som
sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse
utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres
med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket
for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. (mna_kommune) kan i slike perioder påby en
annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

Konkrete anvisnin er
Hentestedet skal ligge ved kjørbar vei og være lett tilgjengelig. (mna_kommune) kan i
enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr
som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for
eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Privat adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av
(mna_kommune). Bruk av privat adkomstvei skal reguleres ved skriftlig avtale mellom
(mna_kommune) og veieier/de som har veirett.

§  10 A Bruk av  oppsamlingsenheter
Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften,
og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under
håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig
innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i
beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert
slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. lbeholderen må det videre ikke legges større
metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

lbeholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved
henvendelse til Xxxx kommune. Det henvises også til §4 og §5  i  foreliggende  forskrift. I
tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som (mna_kommune) til enhver
tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer
enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være
forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er
ikke tillatt å fylle oppsamlingsenhetene mer enn at vekten overstiger 30 kg/140 liter
beholdervolum. Avfallssekk kan ikke ha større vekt enn 20 kg. På vinterstid er brukeren ansvarlig
for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre
sterke grunner taler for det, kan (mna_kommune) godkjenne bruk av beholder  tilknyttet
komprimator med brutto vekt inntil 300 kg. Ved komprimering av avfallet må komprimatoren være
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justert slik at denne vektgrensen ikke overskrides.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested.
Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av
abonnent

Abonnenten må sette rett beholder fram til hentested innen kl 06.00 tømmedagen for å ha krav
på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på aweier fra
oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som
hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel
ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som
den er tømt. (I de tilfeller der beholderen hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres
hvilken vei beholderen skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og
unngåelser av klager om dette).

(mna_kommune) kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis
dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet
oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

(mna_kommune) er ikke  pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne
forskriften.

§  10  B  Bruk av  oppsamlingsenheter  for  hytter  og fritidsboliger.
(mna—kommune)skal sørge for nødvendig renhold av beholder, hentested og oppstillingsplass for
beholdere til bruk for hytter og fritidsboliger.

Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere
av hytter og fritidsboliger.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 11  Kommunens plikter
Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet
som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har
oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.
Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv,
støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler
plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert
sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av(mna_kommune) og
kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av
vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.
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§  12  Abonnentens plikter
Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar
med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av
oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene
pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til (mna_kommune).

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter.
Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra
nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.
(mna_kommune) kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra
forskriftens målsetting.

§  13  Gebyrplikt
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.
Gebyrplikten gjelder for alle registrerte boenheter og er ikke avhengig av bruk eller
behov.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt
gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Midtre Namdal
avfallsselskap. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der
gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det kan oppstå husholdningsavfall plikter straks å melde
fra til Midtre Namdal avfallsselskap dersom boenheten ikke står i gebyrregisteret for
husholdningsavfall.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§  14 Gebyrdifferensiering
For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre
differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning
mv.

§ 15  lnnkreving og renter
Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant
etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr
gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og 27
tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jfr. §2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med Midtre Namdal avfallsselskap og
overlate registrering og innkreving av gebyr til dette interkommunale avfallsselskapet.
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§  16  Delegasjon
Kommunen kan ved å inngå egen avtale tildele Midtre Namdal avfallsselskap myndighet i
henhold til forskriftens bestemmelser.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Midtre Namdal avfallsselskap, er gitt
med hjemmel i Forurensningsloven  §  83.

§  17  Klageadgang
Vedtaki denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jfr.

forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket
i  forvaltningsloven, jfr. kap. Vl iforvaltningsloven.

Klagen sendes til Midtre Namdal avfallsselskap. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal
den legges fram for formannskapet i (mna_kommune) som er klagenemnd for avgjørelser

tatt i henhold til forskriften.

§  18  Sanksjoner  og straff
Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne
forskrift, vil det bli gitt melding fra (mna_kommune) om at dette må rettes. Ved
graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør
nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle
helsemessige problemer kan (mna—kommune)også i slike tilfeller sørge for separat
innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner
med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen
måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jfr.
forurensningsloven §79 annet Iedd.

§  19  Forholdet  til  helseforskrifter

De Iokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar
med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som
sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.
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Bakgrunn 
Nærøy Kommune jobber nå med arkitekter for planlegging av videre utvikling av Kolvereid 
sentrum. Planleggingen sees i sammenheng med blant annet bygging av ny barneskole i 
sentrum, og behov for svømmebasseng og idrettshall. Stedsutviklingsprosjektet har som mål 
å skape et vitalt sentrum, med gode møteplasser, nærhet til tjenester, godt og aktivt 
trafikkmønster og grunnlag for økt handel og etablering av nye virksomheter.  

Som en del av arbeidet med Bli-lyst i Nærøy og sentrumsutvikling i Kolvereid har 
Rådmannen jobbet konkret med eiendommen Sentrumsgata 4. Dette bygget sees som en 
viktig brikke i arbeidet med videre utviklingen av sentrumsgata, og bør vitaliseres for å bidra 
til økt attraktivitet for Kolvereid. Rådmannen ser det som strategisk viktig at bygget 
reetableres som et aktivt bygg, og som et supplement til eksisterende tilbud i gata.  

Konseptet: «BAZAR» 

For å revitalisere bygget, som en del av en større sentrumsutvikling og målet om økt Bli-lyst, 
har man valgt å jobbe konkret opp mot innvandrerne. Tanken rundt konseptet BAZAR ligger 
i å skape en arena for etablering og eventuell utvikling av egen virksomhet. Konseptet er 
tenkt som en klynge av såkalte mikroforretninger med alt fra produkter til tjenester. Slike 
mikroforretninger kan tenkes organisert som en innendørs handlegate i Kolvereid. Målet er å 
kunne legge til rette for et større tilbud med variasjon og mangfold i produkter og tjenester i 
Ytre Namdal, samt skape en utviklingsarena, en inkubator, for små skala forretningsdrift i 
Kolvereid.   

For gruppen innvandrere er det viktig at det legges til rette for mestring og menneskelig 
utvikling. Mange har gode ideer og har potensiale til å både realisere sine og familiens 
drømmer om egen virksomhet. For denne gruppen er tilgang til små, rimelige og 
sentrumsnære arealer begrenset. Muligheten for å prøve ut, og på sikt kunne skape sin egen 
arbeidsplass, hindres i tilgangen av rimelige, attraktive og arealtilpassede lokaler. Målet er at 
bygget kan være et innsteg for nye og kanskje til og med ukjente konsepter som kan tilføre 
Kolvereid en attraksjon og være en utviklingsarena for denne gruppen. 



For å støtte opp under dette konseptet har Rådmannen også vurdert Nærøy Kommunes sitt 
eget behov for arealer i sentrumsgata. Det er vedtatt etablering av Utstyrssentralen, BUA, 
som vil ha behov for cirka 150-200 kvm areal i sentrum. Samtidig signaliserer Nærøy 
Frivillighetssentral et behov for mer arealer for videreutvikling av sine planer. Rådmannen 
ser det som positivt at disse to tjenestene samlokaliseres og bygger opp under en klynge med 
mikrobutikker. Sammen kan dette skape økt integrasjon, innovasjon, Bli-lyst og bidra til et 
mer aktivt og spennende sentrum. Rådmannen ser videre for seg at eiendommen kan bli et 
viktig bindeledd, som fast møteplass, mellom nye innbyggere og eksisterende næringsliv i 
kommunen. 

 
Vurdering 
Dagens eier av Sentrumsgata 4 er bosatt på Østlandet og har gjennom det siste året forsøkt å 
selge eiendommen i markedet. Det har vært noe interesse, men eier føler avstanden og 
kjennskapen til markedet i Ytre Namdal har ført til at man ikke har klart å videreutvikle 
eiendommen og/eller lyktes med et salg.   

Bygget er oppført i 1991 på ca 1400 kvm over to etasjer. Det har vært aktivitet i bygget frem 
til årsskiftet 17/18. Bygget ligger sentralt i kjernen av Kolvereid og i bygårdene rundt er det 
per i dag full aktivitet. Selgers prisforventning har i utgangspunktet ligget på mellom 4 og 4,5 
millioner kroner.   

På bakgrunn av eiendommens sentrale plassering i sentrum av Kolvereid, har Rådmannen 
siden februar 2018 jobbet med ulike tanker og ideer omkring bygget. Det har vært naturlig at 
kommunens eget arealbehov, og mulighetene for å legge til rette for egenutvikling blant våre 
nye innbyggere, sees som viktige elementer i den pågående jobben med stedsutvikling. Å 
legge til rette for nye og litt annerledes møteplasser, skape arenaer for innovasjon og 
utvikling, og derigjennom kunne tilføre sentrum og Ytre Namdal et bredere tilbud, vil være 
viktige faktorer i framtiden.  

Nærøy kommune har også et mangfold av småskala produsenter av alt fra blant annet 
håndverk til mat, og lykkes man med å organisere disse tilbudene i en klynge av 
mikrobutikker vil dette tilføre hele regionen noe helt nytt.  

Konseptet bygger på at mennesker som allerede har, eller ønsker å etablere egen småskala 
virksomhet kan få en mulighet til en fast og rimelig sentrumsnær utstilling-/salgsplass. En 
slik klynge skal gi rom for faste etableringer, men også være en arena for mer korte, 
sesongbetonte og rullerende aktiviteter. Å kunne få prøve ut sine forretningskonsepter uten at 
husleiekostnader blir den tyngste kostnadsfaktoren vil på sikt både kunne bidra til at flere 
skaper sin egen faste arbeidsplass og muligheter for videre utvikling av sine forretningsideer.  

Rådmannens forslag er at Nærøy Kommune kjøper eiendommen Sentrumsgata 4, gnr. 62, 
bnr. 161 for 3.250.000,- eks. omkostninger og tar et aktivt eierskap til utviklingen av dette 
sentralt beliggende bygget i Kolvereid. Eiendommen utvikles i tråd med det skisserte 
konseptet Bazar, og man legger opp til en samlokalisering av de publikumsbaserte tjenestene 
fra Nærøy Frivillighetssentral og Utstyrssentralen BUA. Det overordnede målet vil være å 
skape en multikulturell arena med samhandling på tvers av lag og foreninger, 
mikroforretninger og eksisterende publikumstjenester som skal bidrar til et vitalt og 
pulserende sentrum både for innbyggere, hele regionen og tilreisende.  

 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med dagens eier for en sum av kr 
3.250.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved bruk av 
kommunens disposisjonsfond.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: X03 
Saksmappe: 2018/482-5 
Saksbehandler: Hilde Storkjørren 
Dato: 14.08.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

96/18 Formannskapet 10.09.2018 
79/18 Kommunestyret 21.09.2018 
   

 
Sak: Bidrag til TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018   

 
 
 
Bakgrunn 
NRKs årlige TV-aksjon er i år tildelt Kirkens Bymisjon, som jobber for at alle mennesker 
skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg uansett religiøs og kulturell bakgrunn, seksuell 
legning, livssituasjon eller livssyn. De ønsker å skape et varmere og mer inkluderende 
samfunn, og målet er å skape 700 000 møter mellom mennesker. 
 
Aksjonen avvikles søndag 21. oktober 2018 
 
Nærøy kommunes komité består i år av ordfører Steinar Aspli (leder), Rune Arstein, Lars 
Fredrik Mørch og Anne S. Laugen. Rådmannen stiller med sekretærbistand. 
 

Vurdering 
Nærøy kommune har brukt å bidra med et tilskudd til TV-aksjonen og det er naturlig at 
samme nivå opprettholdes også for årets aksjon. I fjor var bidraget på 5000,-. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommune bidrar med kr. 5000,- til TV-aksjonen 2017, som går til 
Kirkens Bymisjon for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

2. Utgiften finansieres fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame, 
informasjon, og som inndekning av posten foreslås at budsjettpost 
12700.100.12000 – konsulenttjenester, reduseres tilsvarende. 

 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Beløp økes til kr 7.000,-. 
 
Steinar Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 



 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 
Beløp økes til kr 7.000,-. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

3. Nærøy kommune bidrar med kr 7000,- til TV-aksjonen 2017, som går til Kirkens 
Bymisjon for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

4. Utgiften finansieres fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame, informasjon, 
og som inndekning av posten foreslås at budsjettpost 12700.100.12000 – 
konsulenttjenester, reduseres tilsvarende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-158 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 21.08.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

97/18 Formannskapet 10.09.2018 
80/18 Kommunestyret 21.09.2018 

 
Sak: Stian Aleksander Aakre - søknad om permisjon fra 

kommunale verv   
 
 

Vedlegg: 
1 Stian Aleksander Aakre - søknad om permisjon fra kommunale verv 

 
 
Bakgrunn 
I brev av 25.07.18 søker representant Stian Aleksander Aakre, Senterpartiet (Sp), om 
permisjon fra sine politiske verv i Nærøy kommune fra dags dato og til utgangen av mai 2019 
grunnet skolegang ved Politihøgskolen i Bodø. 
 
Vurdering 
 
Kommuneloven § 15.2:  
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.  
 
Stian Aleksander Aakre (Sp) har følgende verv i Nærøy kommune:  
 Kommunestyrerepresentant  
 Representant i Nærøy ungdomsråd  
 Vararepresentant til formannskapet  
 Vararepresentant til valgstyret 
 Vararepresentant til administrasjonsutvalget  
 Vararepresentant til utvalg for drifts- og utviklingssaker  
 Vararepresentant til fjellstyret  
 Vararepresentant i beredskapsrådet  
 Vararepresentant til fellesnemnda 

(Nr. 1 i liste over vara som har 1. prioritet – uavhengig av parti) 
 
Kommuneloven § 16, pkt. 5 og 6, sier: 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den 
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 



kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. 
Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan 
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende 
dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
 
Med bakgrunn i ovenstående vil rådmannen tilrå at representanten innvilges permisjon for 
den omsøkte perioden i alle sine politiske verv. 
 
Da det er kun én vara til Nærøy ungdomsråd og denne går inn som midlertidig medlem av 
ungdomsrådet, så bør ny midlertidig vara for dette rådet derfor velges. 

 

Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i § 15.2 gis Stian Aleksander Aakre permisjon fra alle sine politiske verv fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19. 
 
Det foretas opprykk til kommunestyret i henhold til varamannsliste. 
Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende slik at vara for Aakre trer inn som nr. 1 i 
liste over prioriterte vara til fellesnemnda. 
 
Med hjemmel i § 16, pkt. 5, velges det ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19: 
 
___________________ 
 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra vedtaksdato til og med 31.05.2019: 
Gunhild Hennissen. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i § 15.2 gis Stian Aleksander Aakre permisjon fra alle sine politiske verv 
fra vedtaksdato til og med 31.05.19. 
 
Det foretas opprykk til kommunestyret i henhold til varamannsliste. 
Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende slik at vara for Aakre trer inn som 
nr. 1 i liste over prioriterte vara til fellesnemnda. 
 
Med hjemmel i § 16, pkt. 5, velges det ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19: 
Gunhild Hennissen 
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 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2018/684-2 
Saksbehandler: Helge Thorsen 
Dato: 03.09.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

98/18 Formannskapet 10.09.2018 
81/18 Kommunestyret 21.09.2018 

 
Sak: Nærøy kirkelige fellesråd - uttalelse til prosess ang. 

sammenslåing av menighetsråd i Nærøy kommune   
 
 

Vedlegg: 
1 Nærøy kirkelige fellesråd - anmodning om uttalelse til prosess ang. sammenslåing av 

menighetsråd i Nærøy kommune - til kommunestyret 
2 Saksframstilling - mulig sammenslåing av sokn i Nærøy kommune 
3 Særutskrift FR 18/09 

 
 
Bakgrunn 
Nærøy kirkelige fellesråd oppnevnte våren 2017 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en 
saksfremstilling som så på fordeler og ulemper ved en sammenslåing av de fire 
menighetsrådene Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy i Nærøy kommune. 
Soknestrukturen har vært uendret siden kommunesammenslåingen i 1964. Arbeidsgruppen 
har bestått av representanter fra alle menighetsrådene. 
 
Saksfremstillingen har vært presentert i menighetsbladet Kirkenytt, lokalavis og på alle 
menighetsrådenes og fellesrådenes facebooksider. Alle soknene har arrangert 
menighetsmøter hvor de har behandlet saksframstillingen, og alle menighetsmøtene har fått 
flertall for å slå sammen menighetsrådene. 
 
Kommunen skal gis anledning til å uttale seg i sak om endring i sokneinndeling. 
 
Vurdering 
«Saksframstilling – mulig sammenslåing av sokn i Nærøy kommune» oppsummerer at det 
ved en sammenslåing vil bli: 
 En enklere og mer effektiv organisasjon å drifte 
 Enklere å finne motiverte personer til menighetsråd og utvalg 
 Enklere å samordne arrangement og tiltak 
 Ivaretatt lokal tilknytning gjennom kirkekomiteer 
 Videreført eksisterende fond og gaver gitt til særskilte formål for den enkelte kirke 
 Menighetsrådet vil ikke ha kjennskap til alle de lokale forhold hvis det ikke består av 

mennesker fra alle distriktene 



 Omstillingsutfordringer. Enhver endring skaper usikkerhet og krever ny fordeling av 
oppgaver og roller 

 Frykt for sentralisering 
 
Fellesrådet gjorde følgende vedtak i møte 14.06.18, sak FS 18/09: 
«Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at menighetsrådene Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy slås sammen 
fom. 01.11.19 og kalles Nærøy sokn. Dette blir et av to sokn i den nye Nærøysund kommune. Menighetsrådet 
trår i kraft 01.12.19. 
Saken oversendes Nærøy kommune for uttalelse. Når vi har mottatt kommunens uttalelse sendes saken 
tjenestevei til bispedømmerådet gjennom sokneprestene og prosten slik at disse får anledning til å avgi uttalelse. 
Nærøy kirkelige fellesråd anmoder menighetsrådene å forberede og innkalle til menighetsmøter for å vedta 
antall medlemmer i det nye menighetsrådet. 
Nærøy kirkelige fellesråd anbefaler at det velges 8 folkevalgte representanter, og minimum 6 varamedlemmer 
til det nye Nærøy menighetsråd. 
Vedtakene fra medlemsmøtene sendes kirkevergen snarest mulig, senest innen 01.10.18.» 
 
Rådmannen støtter vedtaket fra fellesrådet og legger saken fram til drøfting. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune er positiv til sammenslåing av de 4 menighetsrådene Foldereid, Gravvik, 
Kolvereid og Nærøy. 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune er positiv til sammenslåing av de 4 menighetsrådene Foldereid, 
Gravvik, Kolvereid og Nærøy. 
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SAKSFREMSTILLING - 
MULIG SAMMENSLÅING AV 

MENIGHETER I NÆRØY KOMMUNE 

 
 
Vi har laget denne saksfremstillingen ut fra en oppfordring fra bispedømme.  
Det er ønskelig med enklere drift og administrasjon av kirkens virksomhet. 
Det er et overordnet mål om å slå sammen våre 4 sokn til et sokn med iverksettelse fra og med 
01.11.2019. 
 
 
Innhold 
OVERSIKT OVER EKSISTERENDE ORGANISASJONSKART – GEOGRAFISK INNDELT .........................................................3 

OVERSIKT OVER DAGENS ANSATTE I NÆRØY KOMMUNE .............................................................................................3 

FORSLAG TIL NYTT ORGANISASJONSKART – GEOGRAFISK INNDELT .............................................................................4 

NAVN PÅ NYTT MENIGHETSRÅD ....................................................................................................................................4 

ORGANISASJONSNUMMER ............................................................................................................................................4 

PROSESSBESKRIVELSE ....................................................................................................................................................4 

1. Opprette overordnede utvalg som er felles for det nye soknet ........................................................................4 

2. Lokal tilknytning. ................................................................................................................................................6 

3. Økonomi ............................................................................................................................................................7 

4. Sammensetning av menighetsråd, KL §§ 5, 6 ....................................................................................................7 

5. Samarbeid menighetsråd og kirkekontor ..........................................................................................................8 

6. Strategi i forhold til fremtidig kommunesammenslåing ....................................................................................8 

OPPSUMMERING ...........................................................................................................................................................8 

 



 197876.DOCX  2

OVERSIKT OVER EKSISTERENDE ORGANISASJONSKART – GEOGRAFISK INNDELT 
 

 

 

OVERSIKT OVER DAGENS ANSATTE I NÆRØY KOMMUNE 
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FORSLAG TIL NYTT ORGANISASJONSKART – GEOGRAFISK INNDELT 

 
 
NAVN PÅ NYTT MENIGHETSRÅD 
Det er naturlig at det nye menighetsrådet får samme navn som kommunen, derfor foreslås Nærøy menighetsråd. 
 
ORGANISASJONSNUMMER 
Organisasjonsnummer i det nye felles menighetsrådet blir det samme som eksisterende fellesråds 
organisasjonsnummer 976999738. 
 
PROSESSBESKRIVELSE 
Det er mange oppgaver og utfordringer som skal løses innenfor kirken. Får å få til dette må det organiseres et 
arbeid der både kirkelige ansatte og frivillige medarbeidere arbeider sammen. Vi har sammen tatt for oss noen 
viktige områder som vi har delt i 6 punkter hvor vi har utredet fordeler og utforinger ved sammenslåing av 
soknene.   
 
1. Opprette overordnede utvalg som er felles for det nye soknet 
I Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet står det følgende i § 8: 

§ 8.Utvalg 

 

1. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan oppnevne utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn 
under rådet, til å utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre særskilt angitte 
oppgaver innen rådets ansvarsområde. Til slike utvalg kan det velges også andre enn rådets medlemmer. Begge 
kjønn skal om mulig være representert. 
  

 2. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets mandat 
hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov. 

 
Vi har kommet fram at det kan være hensiktsmessig å oppnevne eks. følgende utvalg/ komiteer: 
 Kultur og kirkemusikalsk utvalg 
 Diakoniutvalg 
 Økumenisk utvalg 
 Økonomiutvalg  Det kan bli aktuelt med andre utvalg etter hvert.  
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Vi har eksisterende utvalg/ komiteer: 
 Bygningsutvalg (Under Nærøy kirkelige fellesråd) 
 Trosopplæringsutvalg – felles for Ytre Namdal 
 Redaksjonskomité for menighetsblad (Kirkenytt) Nærøy og Leka 
 Minnefond/kirkegårdsnemnder 
 
Kultur- og kirkemusikalsk utvalg Pr i dag har vi ikke dette.  
Formålet er å ivareta og utvikle det kulturelle og kirkemusikalske livet i menigheten(e). Menighetsrådet/ene 
oppnevner medlemmer og vedtar mandat som blant annet gir utvalget fullmakt til å utarbeide og utvikle plan for 
virksomheten: Virksomhetsplan for kultur- og kirkemusikalsk arbeid. 
Innholdet i planen må gi retning for ivaretakelse og utvikling av kultur- og det kirkemusikalske tilbudet, for 
eksempel:   
- Hvilke tiltak det ønskes å satse på:  

 Enkle teaterforestillinger, fremføring av litterære tekster, høytlesningsstunder 
- Hvilke samarbeidspartnere man kan tenke seg? 
  
Fordeler ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene 
Det kan oppnevnes et utvalg med medlemmer som har en særlig interesse i å utvikle kultur og musikklivet innenfor 
menigheten.  
Ved sammenslåing foreslås det at utvalget består av eks. 3 oppnevnte representanter + en prest + en organist.  
Det vil være enklere å finne medlemmer til utvalget hvis rådene slås sammen.  
 
Ulemper ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene 
Det kan oppleves urettferdig at noen kirker får bedre/flere tilbud enn andre kirker. Et utvalg vil ikke kjenne til de 
lokale forholdene hvis det ikke består av personer fra alle kirkene.  
 
Ved dagens situasjon: 
Det bør drøftes hvordan en på best mulig måte kan utvikle det kulturelle- og kirkemusikalske tilbudet i kommunen. 
Hvis det ikke blir sammenslåing kan det lages ett utvalg hvor hvert menighetsråd oppnevner ett medlem, eller 
ønskes det at hver menighet ha sitt eget utvalg? Det vil kreve mye folk totalt.  
Ved delvis sammenslåing kan utvalget blir et samarbeid mellom menighetsrådene og det oppnevnes et medlem fra 
hvert menighetsråd + en prest + en organist.  
 
Diakoniutvalg Pr i dag har vi ikke dette.  
Hva er og gjør en diakon? Diakonen leder kirkens omsorgsarbeid. Diakonen har sin identitet i kirken og arbeider 
for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser. 
Hva er diakoni? Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis.  
Eksempler på diakonale tiltak som diakoniutvalget kan arbeide med: 
o Besøkstjeneste, Kirkeskyss, Sorggrupper, Kirkekaffe 
o Tiltak i samarbeid med frivilligsentralen, eldresenter, sykehjem, helsekoordinator m fl 
 
Fordeler ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene: 
Det oppnevnes et diakoniutvalg bestående av 5 representanter inkl. prest (da vi pr i dag ikke har diakon). Utvalget 
består av medlemmer som har interesse for omsorgsarbeid. 
 
Fordeler ved delvis sammenslåing eller ingen sammenslåing: 
Menighetsrådene kan selv velge om de vil samarbeide om ett diakoniutvalg eller ha hver sitt.  
Et lokalt diakoniutvalg vil ha bedre kjennskap til de lokale forhold. 
 
Ulemper ved sammenslåing: 
Et utvalg vil ikke ha kjennskap til alle de lokale forhold hvis det ikke består av mennesker fra alle distriktene.  
Hvis det ikke blir noen sammenslåing kan det opprettes flere lokale diakoniutvalg, men dette vil kreve flere 
menneskelige ressurser enn om det oppnevnes ett.  
 
Økumenisk utvalg. Pr i dag har vi ikke dette.  
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Økumenikk er samarbeid mellom kirker, kristne trossamfunn og organisasjoner både i Norge og internasjonalt.  
Økumenisk samarbeid i dag? 
Det økumeniske samarbeidet vi har pr i dag er utlån av Kolvereid kirke til katolske messer ca. en lørdag hver måned 
utenom sommeren. Da kommer det en katolsk prest som forretter messer på polsk og russisk, – og litt norsk hvis 
det er nordmenn til stede. 
 
Vi har ingen andre etablerte kirkesamfunn i Nærøy kommune. Baptistkirka og pinsevennene som er etablert med 
egne menigheter på Rørvik, har medlemmer bosatt i Nærøy kommune. Det kan hende at noen av 
innvandrergruppene har etablert eget samfunn, men trolig har de tilhørighet til menigheter andre steder i landet. 
Det har tidligere vært katolske messer i kulturhuset, men det har ikke vært i samarbeid med Den norske kirke. 
Pr dags dato kan vi ikke se behov for at det opprettes et økumenisk utvalg. Situasjonen vil endre seg ved en 
kommunesammenslåing. 
 
Økonomi – økonomiutvalg Pr i dag har vi ikke dette.  
Det foreligger et økonomireglement som gir retningslinjer for rapportering av driften gjennom året.  
Det kan være praktisk å ha et økonomiutvalg til å bistå kirkevergen ved utarbeidelse av budsjetter og ved øvrige 
fremstillinger av økonomisk betydning.   
Økonomiutvalget kan bestå av kirkevergen, fellesrådets leder og et medlem oppnevnt av fellesrådet, evt. hvert 
menighetsråd.  
Se mer info under punkt 3.  
 
EKSISTERENDE UTVALG 
Bygningsutvalg Samme funksjon og sammensetning som pr i dag. Oppnevnt av fellesrådet.  
 
Trosopplæringsutvalg 
Kirken har i dag ansvaret for kristendomsopplæringen for alle døpte barn i alderen 0 – 18 år. Tidligere var dette 
skolens oppgave.  
Trosopplæringsreformens visjon: En raus og tydelig kirke, hvor barn og unge får hjelp til å leve livet i tro, håp og 
kjærlighet. 
Trosopplæringsreformens mål: Utvikling av en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til 
den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå. 
Menighetsrådet/ene vedtar mandat som gir utvalget fullmakt til å utvikle plan for virksomheten: 
Trosopplæringsplan. 
Trosopplæringsutvalget kan som i dag være felles for Ytre Namdal (dvs. Vikna, Nærøy og Leka). 
  
Sammensetning av trosopplæringsutvalg 
Pr i dag består trosopplæringsutvalget av 6 medlemmer + prest. 
Ved sammenslåing av menighetsrådene: 5 medlemmer inkl. prest  
Ved ingen sammenslåing eller delvis sammenslåing: Som i dag: Hvert menighetsråd oppnevner sin(e) medlemmer.  
 
Kirkegårdsnemnd/minnefond  
Ved sammenslåing opprettholdes de eksisterende minnefond, med et årlig felles møte innkalt av kirkevergen. 
Det anbefales at de eksisterende retningslinjene til minnefondene samkjøres.  
 
Redaksjon for menighetsblad  
Pr i dag har vi et felles menighetsbladet – Kirkenytt. Dette er felles for de 4 menighetene i Nærøy + Leka. Vi foreslår 
at dette fortsetter som før inntil videre, da det ved kommunesammenslåing må foretas endringer.  
 
Flere av disse utvalgene bør etableres selv om det ikke blir sammenslåing, og da gjerne som samarbeidsorganer 
der alle menighetsrådene er representert sammen med ansatte.  
 
2. Lokal tilknytning.  
Det kan opprettes lokale komiteer for hver kirke/ kirkegård. 
Typer og antall komiteer bestemmes lokalt – kan slås sammen etter behov. Eksempler på slike komiteer er: 
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Kirkekomite 
Lokal komite som ivaretar menighetsarbeidet i og rundt den lokale kirken. I dag ivaretas dette av menighetsrådet. 
Det kan opprettes lokale komiteer som kan konsentrere seg om gudstjenesteplanlegging og praktisk 
menighetsarbeid. For å unngå unødige møter kan denne komite ta seg av alt, eller det kan deles opp i flere 
komiteer som tar for seg egne områder. 
En lokal kirkekomite innehar kjennskap til nærmiljøet og sikrer engasjementet til hver enkelt kirke etter en 
sammenslåing. Komiteen kan møtes ca. 2 ganger i året sammen med en av prestene for å gå gjennom 
aktivitetsplanen og planlegge tiltak/verve frivillige. Ellers møtes de som er tilknyttet til den lokale kirken i 
forbindelse med planleggingen av eksakte arrangementer i/rundt den lokale kirken. 
Komiteen kan bidra med å organisere kirkekaffe, pynte i kirken, kirkeverter, klokkertjeneste, skaffe ledere/ 
medhjelpere til eks. trosopplæringstiltak, konserter eller andre arrangementer i den lokale menighet. 
 
Konfirmantjubileer – eksisterer i dag i hver enkelt kirke 
 
3. Økonomi 
Kirkelig fellesråd har som mål å gi best mulig tjenester og gjennomføre ulike aktiviteter innen de økonomiske 
rammene virksomheten har. Budsjett og regnskap følger de kommunale regnskapsprinsippene.  
Fremtiden til den norske kirke er spennende spesielt når det gjelder økonomi. Inntil videre er kirkens økonomi 
sikret gjennom grunnloven og kirkeloven. 
 
Det er en kjensgjerning at ofringene blir større jo mer lokalt forankret formålet er.  
Ved sammenslåing og at man bestemmer at ofringene skal gå i samme potten, vil det være hensiktsmessig å 
oppnevne et økonomiutvalg som kan se på muligheter for å øke inntektene til menighetens arbeid ved for 
eksempel å arrangere basarer, loddsalg osv.? Dette gjøres med stor suksess både på Leka og Vikna pr i dag.  
 
Fordeler ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene: 
Menighetsrådet føres som en underavdeling i fellesrådets regnskap 
Det kan oppnevnes en lokal komité tilknyttet hver kirke som får ansvar for midler som kommer inn ved ofringer, 
slik at disse kommer til nytte lokalt.  
Eksisterende fond og gaver gitt til særskilte formål/kirker vil videreføres for den enkelte kirke. 
 
Ulemper ved delvis eller ingen sammenslåing: 
Hvert menighetsråd må ha en egen kasserer. 
 
Ulemper ved sammenslåing: 
Menighetsrådets viktigste inntektskilde pr i dag er ofringer og kollekter. Hvordan løses dette?  
Vil alle ofrene gå i en pott eller vil de kunne fordeles til den enkelte kirke? 
 
4. Sammensetning av menighetsråd, KL §§ 5, 6 
Et hvert sokn skal ha et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd slik vi 
har pr i dag. I ettsokns kommuner utøver menighetsrådet de funksjoner som ligger til kirkelig fellesråd.  
 
Et menighetsråd i en ettsokns kommune vil bestå av sokneprest og 4, 6, 8 eller 10 folkevalgte medlemmer og minst 
5 varamedlemmer. Antall representanter er det menighetsmøte som avgjør (jf. KL § 6) 
Valgbar til menighetsråd og plikt til å ta imot valg, er alle som fyller 18 år i valgåret og eldre.  
 
Pr i dag er det følgende sammensetning av menighetsrådene:  

Menighetsråd  Medlemmer Vara  
Kolvereid 8 5  
Gravvik 6 5  
Foldereid 6 5  
Nærøy 6 5  
Totalt  26 20 46 Personer 
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Det gjennomføres kirkevalg hvert 4. år i hvert sokn. Det vil bli enklere å gjennomføre kirkevalg når vi skal ha 1 
valgliste i stedet for 4 lister (det blir det samme som ved kommunevalg). 
Det blir en mer oversiktlig og ryddig valgprosess. Det blir færre personer som engasjeres i nominasjonskomiteer for 
å finne folk til å stå på valglistene. Dette har vist seg å være et meget tidkrevende og vanskelig arbeid. 
 
Hvis det blir bestemt sammenslåing av alle soknene til ettsokns kommune vil de eksisterende soknene via sine 
eksisterende menighetsråd forberede sak til menighetsmøtet / årsmøte. Deretter sendes saken til 
bispedømmerådet for endelig avgjørelse.  
 
5. Samarbeid menighetsråd og kirkekontor 
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for nødvendig arbeidssted for de tilsatte, inkl. kontor til prestene.  
Kirkekontoret består av både administrative personer og prestene.  
 
Fordeler ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene 
 Det blir en oversiktlig organisasjonsstruktur. Se forslag til nytt organisasjonskart side 3.  
 Det vil bli raskere saksbehandling og færre møter. Pr i dag krever hvert menighetsråd 4 innkallinger og 4 referat 

for å avholde et møte hver. Dette medfører firedobbel tidsbruk til både prester og kontorpersonell. Hvis det blir 
et sokn vil fellesråd og menighetsråd ha samme besetning, og man har begge møtene fortløpende.  
o Eks. på lang saksbehandlingstid er vårt utleiereglement. Dette må vedtas likt i alle menighetsrådene. Hvis 

et menighetsråd endre noe, må det en ny runde i alle menighetsrådene Ting kan ta meget lang tid før det 
blir endelig vedtatt.  

 Ensartet praksis ved arrangement og tiltak  
o Konfirmantjubileum. Hvilke årskull inviteres? Hvordan gjennomføres arrangement? 
o Dåpsmateriell. Fordel med ensartet praksis.  
o Referatene etter møter er på kontoret. Vi trenger ikke bruke tid på å etterspørre og vente på å få tilsendt 

referat fra enkelt personer i menighetsråd. 
 Samordning av arrangement og tiltak. Unngå kollisjoner der det arrangeres samtidig i flere kirker. 
 Bedre kommunikasjon og bedre kjennskap til hverandre ved at det blir færre folkevalgte å forholde seg til. 

Enklere både for ansatte og de folkevalgte.  
 Enklere informasjonsflyt til befolkningen. I dag har alle menighetsrådene og fellesrådet egen Facebook-side. Det 

blir enklere å administrere 1 Facebook-side i stedet for 5.  
 Det blir enklere å finne genuint interesserte folk som ønsker å sitte i menighetsrådet/ fellesrådet.  
 Det blir enklere å finne de rette folkene til å sitte i lokale underutvalg. 
 
Ulemper ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene 
 Omstillingsutfordringer. Enhver endring skaper usikkerhet og krever ny fordeling av oppgaver og roller.  
 Frykt for sentralisering. 
 
6. Strategi i forhold til fremtidig kommunesammenslåing  
Det er vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna. Dette medfører at fellesrådene i kommunene må 
slås sammen. 
Ved sammenslåing av de 4 menighetsrådene i Nærøy kommune vil det bli mer rettferdig fordeling av folkevalgtes 
makt i det nye fellesrådet. Det vil bli to jevnbyrdige menighetsråd og et fellesråd. 

OPPSUMMERING 
Ved sammenslåing vil det bli: 

 En enklere og mer effektiv organisasjon å drifte.  
 Enklere å finne motiverte personer til menighetsråd og utvalg. 
 Enklere å samordne arrangement og tiltak. 
 Ivaretatt lokal tilknytning gjennom kirkekomiteer.  
 Videreført eksisterende fond og gaver gitt til særskilte formål for den enkelte kirke. 
 Menighetsrådet vil ikke ha kjennskap til alle de lokale forhold hvis det ikke består av mennesker fra alle 

distriktene.  
 Omstillingsutfordringer. Enhver endring skaper usikkerhet og krever ny fordeling av oppgaver og roller.  
 Frykt for sentralisering.



 

NÆRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 
7970 KOLVEREID 
Tlf. 74395400  

 
SÆRUTSKRIFT 

 
Saksbehandler: Britt Tove Edvardsen 
Sakstype:  Offentlig X 

   Unntatt offentlighet jfr.:  OFFL §  FVL §  KL §  
Behandlet av: Fellesrådet Møtedato: 14.06.18 Sak nr.: FS 18/09 
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Andre dokumenter (ikke utsendt):  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Viser til FR sak 17/17, 10.11.17 hvor fellesrådet vedtok arbeidsgruppe som skulle utarbeide 
saksfremstilling for alle menighetsmøtene.  
Saksfremstillingen ble presentert i Kirkenytt, lokalavis og på alle menighetsrådenes og fellesrådets 
facebook-sider. Alle menighetsrådene har hatt saken på sakskartet, men alle har ikke avgitt noen 
uttalelse. Alle menighetsmøtene har behandlet saksfremstillingen.  
 
Foldereid MR: sak 03/18, 06.02.18 
Orientering ang prosess av mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy v/ Håvard. 
Håvard la fram saksfremstillingen i korte trekk. Saken legges fra på menighetens årsmøte  
Vi gjør en henvendelse til kirkevergen angående praktiske ting ved valget på menighetens årsmøte.  
Margareth tar kontakt. 
Vedtak: Vi er positive til sammenslåing.   
 
Årsmøte Foldereid 04.03.18: 
Sak 5: Mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy kommune – Fremlegging av sak og avstemming 

 Fremlegging av saken ved Håvard Skeie 
- Nytt menighetsråd uten representanter fra de ulike menighetene? 
- De folkevalgte har ett total ansvar for alle menighetene i ett nytt menighetsråd. Ikke bare for 

den kirken/menigheten de selv hører til. 
- Lokal kirkekomite veldig viktig !!! Hvis vi skal klare å ivareta det lokale.  

Avstemming: Ja IIIIIIIIIII 
  Nei  I 
Foldereid menighets årsmøte sier med 11 ja - 1 nei, ja til å gå inn for sammenslåing av de 4 
menighetsrådene til 1 menighetsråd i Nærøy Kommune. 
 
Nærøy MR: sak 18/18, 27.02.18 
Sak 18/18: Sammenslåing av menighetene i Nærøy 
Et utvalg bestående av 2 representanter for hver av menighetene og sogneprestene har på oppfordring 
fra Bispedømmerådet utarbeidet et «notat» / diskusjonsgrunnlag vedrørende spørsmålet om 
sammenslåing av menighetene.  I notatet tas det ikke stilling til hvorvidt sammenslåing bør skje, men 
det er forsøkt pekt på fordeler og ulemper.  MR ønsker ikke å ta stilling til saken, men fattet enstemmig 
slikt vedtak: 
«Notatet» fremlegges til behandling i Menighetens årsmøte den 4. mars og det bes om at 
menigheten tar stilling til spørsmålet om sammenslåing av de fire menighetene i kommunen.  
 
Årsmøte Nærøy 04.03.18: 
Sak 4: Spørsmål om sammenslåing av menighetene i Nærøy  
Einar Bredesen orienterte om det notat som er utarbeidetom saken. (En møtedeltaker forlot møtet, 11 
var deretter tilstede).  Etter diskusjon og meningsutveksling ble det foretatt avstemning. 
Avstemningen var skriftlig og spørsmålet var «ja» eller «nei» til sammenslåing. 
Resultatet ble: 7 stemte «ja», 4 stemte «nei». 



Kolvereid MR: sak 13/18, 05.03.18 
Sak 13/18 Mulig sammenslåing av sokn i Nærøy kommune: 
-vedlagt saksdokument ble drøftet av menighetsrådet i møtet, hvor både fordeler og ulemper ved en 
sammenslåing kom fram. Det er forskjellig oppfatning blant menighetsrådets medlemmer om det er 
riktig med sammenslåing eller ikke. 
-Kolvereid menighetsråd legger ikke fram ei innstilling, men saksdokumentet vil bli lagt fram på 
årsmøtet i Kolvereid menighet, søndag 11.03.18 av Kine. 
 
Årsmøte Kolvereid 11.03.18: 
Sak 7. Mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy kommune 

a. Bemerkninger: Viktig å opprettholde lokalt engasjement, da gjennom lokale 
kirkekomiteer. Kultur- og kirkemusikals komite bør opprettes. Vil Måneset/Eidshaug 
forsvinne som gudstjenestested? Viktig at nominasjonskomiteen sørger for kandidater 
fra alle nåværende sokn på valgliste. Kan bli mange komiteer. 

b. Hemmelig, skriftlig avstemning.  
Resultat: JA: 7 stemmer, NEI: 2 stemmer: BLANK: 1 stemme 

 
 
Gravvik MR: sak 06/18, 12.02.18 
Sak 06/18: Saksframstilling – mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy  
Vedtak: menighetsrådet er positivt innstilt til mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy. 
 
Årsmøte Gravvik, 18.03.18: 
Sak 4: Mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy kommune 
Innspill:  

- Må være minimum 3 stk + prosten i arbeidsutvalget for kirken 
- Jevn fordeling av arrangementer i kommunen i de ulike kirkene 
- Avstemming: 5 nei, 7 ja 

Vedtak: Menighetens årsmøte stemmer ja for sammenslåing av menigheter i Nærøy kommune.  
 
 
Fra menighetsrådene ser vi at Foldereid og Gravvik er positiv til sammenslåing, mens Nærøy og 
Kolvereid ikke har ønsket å lagt frem noen innstilling.  
 
Alle de 4 menighetsmøtene har stemt over saksfremlegget, og alle er positive til sammenslåing av 
menighetene i Nærøy kommune.  
 
I henhold til delegasjon av myndighet til å foreta enkelte endringer i sokneinndelingen og til å treffe 
visse bestemmelser om kirkebokføring står det at «menighetsmøtene i de berørte sokn og 
vedkommende kommune skal gis anledning til å uttale seg i sak om endring i sokneinndeling. Etter at 
disse har uttalt seg, sendes saken til bispedømmerådet gjennom soknepresten og prosten slik at disse får 
anledning til å avgi uttalelse». 
 
 
Antall medlemmer i nytt felles menighetsråd – Nytt Nærøy MR 
Det må avgjøres hvor mange medlemmer det nye menighetsrådet skal bestå av. Ingen av årsmøtene har 
kommentert noen om dette.  
I saksfremstillingen som de behandlet står det i punkt 4: «Et hvert sokn skal ha et menighetsråd. I 
kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd slik vi har pr i dag. I ettsokns 
kommuner utøver menighetsrådet de funksjoner som ligger til kirkelig fellesråd.  
Et menighetsråd i en ettsokns kommune vil bestå av sokneprest og 4, 6, 8 eller 10 folkevalgte 
medlemmer og minst 5 varamedlemmer. Antall representanter er det menighetsmøte som avgjør (jf. KL 
§ 6) Valgbar til menighetsråd og plikt til å ta imot valg, er alle som fyller 18 år i valgåret og eldre. « 
 



 
Pr i dag er det følgende sammensetning av menighetsrådene:  

Menighetsråd Medlemmer Vara  
Kolvereid 8 5  
Gravvik 6 5  
Foldereid 6 5  
Nærøy 6 5  
Totalt  26 20 46 Personer 

 
Som flersokns kommune har vi hatt et fellesråd som har bestått av 2 folkevalgte medlemmer og 2 
folkevalgte vara fra hvert menighetsråd, totalt 8 folkevalgte, en geistlig oppnevnt, en kommunalt 
oppnevnt representant og kirkevergen.  
Som ettsokns kommune foreslås det at vi har samme antall folkevalgte medlemmer i det nye 
menighetsrådet som vi har hatt i eksisterende fellesråd, men kan velge 6 varemedlemmer i stedet for 
dagens 8 vara. I tillegg kommer geistlig representant og kirkevergen.  
 
Hvis vi skal foreta endringer i antall medlemmer som skal velges må dette være vedtatt i 
menighetsmøte før valget kunngjøres. Vi oppretter nytt menighetsråd, så vi må fremme forslag til alle 
menighetsmøtene om antall medlemmer i det nye felles menighetsrådet.  
Dette skal avgjøres av menighetsmøtet, ikke av bispedømmerådet, så vi kan behandle dette lokalt 
samtidig med at vi sender saken om soknesammenslåing til bispedømmerådet.  
 
 
Til informasjon vedlegges info fra årsmøtet for Vikna KF/MR hvor de 25.04.18 vedtok følgende:  
«Vedtak i årsmøtet: Årsmøtet vedtar at antall valgte faste medlemmer i Vikna menighetsråd settes til 7 
fra valget høsten 2019. Ved stemmelikhet har leder i menighetsrådet dobbeltstemme. Valglisten til 
menighetsrådsvalget bør inneholde 14 navn. Det velges da inn 7 faste medlemmer og 4 
varamedlemmer.» 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at menighetsrådene Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy slås 
sammen fom. 01.11.19 og kalles Nærøy sokn. Dette blir et av to sokn i den nye Nærøysund kommune. 
Menighetsrådet trår i kraft 01.12.19.  
Saken oversendes Nærøy kommune for uttalelse. Når vi har mottatt kommunens uttalelse sendes saken 
tjenestevei til bispedømmerådet gjennom sokneprestene og prosten slik at disse får anledning til å avgi 
uttalelse. 
Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at alle eksisterende menighetsrådene må avholde ekstraordinære 
årsmøter for å vedta antall medlemmer i det nye menighetsrådet.  
Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at det velges 8 folkevalgte representanter, og 6 varamedlemmer til det 
nye Nærøy menighetsråd.  
Vedtakene fra ekstraordinære årsmøter sendes kirkevergen snarest mulig, senest innen 01.08.18. 
 
VEDTAK: 
Nærøy kirkelige fellesråd vedtar at menighetsrådene Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy slås 
sammen fom. 01.11.19 og kalles Nærøy sokn. Dette blir et av to sokn i den nye Nærøysund kommune. 
Menighetsrådet trår i kraft 01.12.19.  
Saken oversendes Nærøy kommune for uttalelse. Når vi har mottatt kommunens uttalelse sendes saken 
tjenestevei til bispedømmerådet gjennom sokneprestene og prosten slik at disse får anledning til å avgi 
uttalelse. 
Nærøy kirkelige fellesråd anmoder menighetsrådene å forberede og innkalle til menighetsmøter for å 
vedta antall medlemmer i det nye menighetsrådet.  
Nærøy kirkelige fellesråd anbefaler at det velges 8 folkevalgte representanter, og minimum 6 
varamedlemmer til det nye Nærøy menighetsråd.  
Vedtakene fra medlemsmøtene sendes kirkevergen snarest mulig, senest innen 01.10.18.



Nærøy kommune 
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Sak: Tilstandsrapport for grunnskolen 2017   

 
 

Vedlegg: 
1 Tilstandsrapport 2017 

 
Sammendrag 
Rapporten behandler lovpålagte moment som er nasjonalt fastsatt.  
Rapporten bygger i hovedsak på skolenes innrapportering til GSI (Grunnskolens 
informasjonssystem), elevundersøkelsen, resultater fra nasjonale prøver, 
standpunktkarakterer og eksamensresultater. Den tar også for seg områder som bemanning, 
læringsmiljø, læringsresultater, andel spesialundervisning og gjennomføring av skolegang. I 
tillegg er andelen minoritetsspråklige i skolene i Nærøy belyst, ettersom dette er elever som 
har rettigheter etter § 2-8 i Opplæringsloven, og særskilt norsk, morsmål og tospråklig 
fagopplæring. Rapporten er unntatt offentlighet ettersom den inneholder data under 
publiseringsgrensen.  
 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i Opplæringsloven § 13-10 er det med virkning fra 1. august 2009 fastsatt at 
skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen og den 
videregående opplæringen. Rapporten skal drøftes av kommunestyret.  
 
Vurdering 
1 . Lærertetthet. 
Nærøy kommune har høy lærertetthet og det er ikke behov for ytterligere styrking av 
bemanningen på barnetrinnet. Kolvereid skole, Nærøy ungdomsskole og Nærøysundet skole 
har en lavere lærertetthet enn de minste skolene.  En styrking av bemanningen knyttet til 
undervisning av fremmedspråklige elever må følges opp og vurderes kontinuerlig, spesielt 
ved Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole. 
 
 2. Læringsmiljøet. 
Ut fra resultatene på elevundersøkelsen kan vi lese at læringsmiljøet ved skolene i Nærøy er 
gjennomgående godt og elevene i all hovedsak trives på skolen. Elevene på 7.trinnet er i stor 
grad fornøyde, mens elevene på 10.trinn er mindre fornøyd og mindre motiverte. For 10. 
trinn ser en at guttene er mer fornøyd enn jentene, i motsetning til gutter og jenter på 7.trinn. 



I 2016 viste tallene for mobbing en bedring, mens det i 2017 er flere elever som sier at de 
opplever å bli mobbet. Reslutatene fra undersøkelsen er tatt tak i og skolene med elever som 
sier at de opplever å bli mobbet, kartlegger elevgruppen med undersøkelsen "Specter" som er 
en ikke-anonym undersøkelsen. 
Arbeid for et godt psykososialt læringsmiljø videreføres. Prosjekt "Bedre Læringsmiljø" som 
har hatt størst fokus på Kolvereid skole har bidratt til at skolen har systematisert og utviklet 
gode standarder for sitt arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd. Dette 
arbeidet deles også med de andre skolene i kommunen. 
Digitaliseringsprosjektet som omfatter alle elevene på alle skoler i Nærøy vil forhåpentlig 
bidra til høyere motivasjon hos elevene og større muligheter for ansatte til å tilrettelegge 
undervisningen slik at den blir variert. 
 
3. Resultater. 
En heving av de faglige resultatene og læringsutbyttet må alltid være et mål. Resultatene fra 
de nasjonale prøvene i 2017 er for 5. trinn er forbedret, men fremdeles ikke tilfredsstillende i 
engelsk og lesing. Årets 8. trinn presterer under nasjonalt snitt både i lesing, regning og 
engelsk. Resultatene for 9.trinn er på nasjonalt snitt i lesing og litt svakere i regning. 
Skolene legger mye arbeid i å analysere resultatene, og iverksette nødvendige tiltak for å 
styrke opplæringa. Det settes ytterligere fokus på tidlig innsats og hvordan denne 
gjennomføres i barnehagen og på småskoletrinnet. Det ser imidlertid ut som det gjøres en god 
jobb med å forbedre grunnleggende ferdigheter i hele kommunen, selv om en har sett størst 
bedring i resultater på mellomtrinnet. Det arbeidet må videreføres og utvikles. 
 
4. Gjennomføring. 
100 % av grunnskoleelevene gjennomfører grunnskolen og går over til videregående skole. 
Samarbeidet mellom ungdomsskolen og videregående skole bør videreutvikles for å sikre 
overgangen, samt for å forebygge frafall i videregående skole. Det arbeides med tiltak 
mellom skolene i Ytre Namdal i forhold til dette. Ungdomsskolen kartlegger tidlig og følger 
opp elever som er i faresonen for frafall. Dette fokuset rettes spesielt mot elever med lav 
måloppnåelse i fag, elever uten vurdering i fag, og elever med høyt fravær. 
 
5. Spesialundervisning. 
Skolene må videreføre fokuset på lesing og regning. Tiltak som SOL (systematisk 
observasjon av lesing) videreutvikles og omfatter alle grunnskolene i kommunen. Arbeidet 
med SOL innarbeides i prosjektet SPRÅK, som er en helhetlig satsing fra 1 - 16 år på språk, 
lesing og skriving. Nye retningslinjer for spesialundervisning er utarbeidet og barnehager og 
skoler i kommunen innarbeider disse rutinene gjennom arbeidsåret. 
Lærernes kompetanse for å tilrettelegge for tilpasset opplæring skal videreutvikles, og 
kommunen skal gjennom prosjektet SPRÅK forsøke å utjevne den store forskjellen det er i 
prestasjoner mellom jenter og gutter i kommunen. 
Kommunen iverksetter også bruk av stafettlogg i arbeidet med BTI-bedre tverrfaglig innsats 
for barn og unge, noe som kan bidra til en kooridinert tidligere og mer tilpasset innsats i 
samarbeid med foresatte, til barn med spesielle behov. 
Her settes også et fokus mot kommunens arbeid med fremmedspråklige barn, der en har 
avdekket at kommunen mangler kompetanse innenfor dette feltet. 
Det er et mål at andelen barn med behov for spesialundervisning reduseres. Alle enheter 
innen oppvekstavdelingen vil innlemmes i dette arbeidet. 
 
6. Generelt. 
Skolene i Nærøy gir i all hovedsak et godt og allsidig opplæringstilbud til elever og 
foresatte. Gjennom tester, prøver og undersøkelser avdekkes en del utfordringer som det er 



viktig å ta tak i . Hovedinntrykket er at skolene tar disse utfordringene på alvor, og at det 
arbeides seriøst for å utvikle skolene i en positiv retning. Nasjonale prøver i 2017 avdekker at 
elevne fremdeles har utfordringer knyttet til grunnleggende ferdigheter, men resultater på 
nasjonale prøver, standpunkt-, eksamenkaraktere og grunnskolepoeng er forbedret. Det viser 
at langsidig satsing, nytter! 

 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene 
spesielt, tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med 
landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres. 

 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan 
innebære mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Arbeidet evalueres og 
videreføres med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, 
evalueres og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 
opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.-
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. 

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille disse 
kravene. 

 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens 
digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale 
ferdigheter, og digital dømmekraft. 

 Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter. 

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal 
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med 
veilederkorpset. 

 
  
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Saken ble lagt fram i møtet. 
Det ble gitt orientering om tilstandsrapporten.  
Utvalget mener det gjøres mye systematisk arbeid som ser ut til å gi resultater. Det er 
viktig at det blir tatt tak i mobbetallene og utvikles gode rutiner i forhold til mobbing. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene 
spesielt, tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med 
landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres. 



 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan 
innebære mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Arbeidet evalueres og 
videreføres med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, 
evalueres og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 
opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.-
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. 

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille disse 
kravene. 

 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens 
digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale 
ferdigheter, og digital dømmekraft. 

 Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter. 

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal 
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med 
veilederkorpset. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene 
spesielt, tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med 
landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres. 

 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan 
innebære mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Arbeidet evalueres og 
videreføres med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, 
evalueres og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 
opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.-
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. 

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille disse 
kravene. 

 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens 
digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale 
ferdigheter, og digital dømmekraft. 

 Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter. 

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal 
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med 
veilederkorpset. 
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